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Comisia pentru politică
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Bucureşti,
Nr. XVIII/I/    /04.05.2001

Proces verbal
al şedinţei Comisiei

din  ziua de  04.05.2001

La lucrările Comisiei au fost prezenţi   deputaţi şi  absenţi.
Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:

1. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.25/2001 privind unele măsuri pentru susţinerea Programului de
restructurare pe anul 2001, prin garantarea unui credit pentru S.C.
Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A.
( PL 240/18.04.2001).

      2. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă,  a
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.45/2000 privind modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea
societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar şi abrogarea
Ordonanţei Guvernului nr.130/1998 privind regularizarea cotelor de capital
social în procesul de privatizare a băncilor, aprobată prin Legea nr.41/1999.
  (PL 237/18.04.2001).

          3. Alte probleme ale activităţii curente a Comisiei.

Au fost invitate şi au participat la lucrările Comisiei, următoarele
persoane:

- din partea Ministerului Finanţelor Publice: domnul Matei
Gheorghe- director general, domnul Hură Mihai - director general adjunct şi
domnul Butnaru Eugen – şef serviciu;

- din partea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei: domnul      ;

- din partea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului:       .

Lucrările şedinţei au fost conduse de  domnul vicepreşedinte Marin
Gheorghe.
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La primul punct al ordinei de zi s-a dezbătut proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2001 privind unele
măsuri pentru susţinerea Programului de restructurare pe anul 2001, prin
garantarea unui credit pentru S.C. Compania Naţională de Transporturi Aeriene
Române - TAROM - S.A.

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 05.04.2001.
Acest proiect a primit avize favorabile din partea Comisiei juridice,

de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Consiliului
Legislativ. Obiectul de reglementare al proiectului se referă la stabilirea unor
măsuri în vederea susţinerii Programului de restructurare prin garantarea de
către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a
unui credit acordat S.C. Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române -
TAROM - S.A. Raţiunea iniţierii prezentului proiect este justificată de
necesitatea menţinerii Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române pe
piaţa operatorilor aerieni naţionali, având în vedere faptul că în anii precedenţi,
Compania a înregistrat pierderi substanţiale.

Supus la vot acest proiect de Lege a fost aprobat în unanimitate, în
forma adoptată de Senat.

Al doilea punct al ordinei de zi l-a constituit proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2000 privind
modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale
bancare la care statul este acţionar şi abrogarea Ordonanţei Guvernului
nr.130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de
privatizare a băncilor, aprobată prin Legea nr.41/1999.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate în fond: Comisia pentru
politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru buget, finanţe şi
bănci.

Din motive obiective Comisia pentru buget, finanţe şi bănci nu a
putut participa la lucrările şedinţei comune cu privire la dezbaterea acestui
proiect de lege, având trecută pe ordinea de zi dezbaterea altor proiecte de lege.

Datorită absenţei Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci
dezbaterea acestui proiect de lege a fost amânată pentru şedinţa viitoare a
Comisiei.

PREŞEDINTE,
        Dan Radu Ruşanu

          SECRETAR,
 Lucia Cornelia Lepădatu

      Experţi parlamentari:
         Doina Leonte

      Alina Hodivoianu
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