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Nr. XVIII/I/

Proces verbal
al şedinţei Comisiei

din  ziua de  16.05.2001

La lucrările Comisiei au fost prezenţi   27 deputaţi şi  4 absenţi.
Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:

          1. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă, a
propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 133/1999 privind
stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea
întreprinderilor mici şi mijlocii.
         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.
        3. Dezbaterea spre avizare în fond, a propunerii legislative privind
autorizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale care au activităţi cu
specific imobiliar.
        4. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

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

- din partea Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţiei: domnişoara Silvia Ciornei - ministru şi domnul Eugen Popel �
secretar general;

- din partea Consiliului Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii:
domnul Marian Dumitrescu - prim vicepreşedinte;

- din partea Ministerului Finanţelor Publice: doamna Brega
Tatiana� şef serviciu;

- din partea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului: domnul Zelenco Iacob � secretar de stat;
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- din partea Băncii Naţionale a României: domnul Cinteză Nicolae
� director;

- din partea Guvernului României: domnul Petrescu Constantin �
expert.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu
Ruşanu şi domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe.

Inainte de începerea şedinţei s-a supus la vot propunerea de
amânare a dezbaterii propunerii legislative privind autorizarea şi
funcţionarea societăţilor comerciale care au activităţi cu specific imobiliar.
Această amânare a fost cerută de către domnul deputat Constantin Niţă, care
este chiar iniţiatorul propunerii legislative.

La primul punct al ordinei de zi s-a dezbătut propunerea legislativă
pentru modificarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor
privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

Această propunere a primit un aviz favorabil din partea Consiliului
Legislativ. Din partea Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi nu s-au primit avizele până la această dată.

Guvernul nu a susţinut promovarea acestei iniţiative legislative
parlamentare, considerând că prin extinderea facilităţilor prevăzute de Legea nr.
133/1999 şi pentru activitatea de comerţ, se vor încălca acordurile comerciale
încheiate de România cu OMC, UE, AELS, CEFTA, SGPC.

Din partea UDMR au depus un amendament de respingere al
acestei propuneri legislative, domnii deputaţi Iuliu Vida şi Francisc Pecsi.
Motivaţia acestui amendament de respingere a fost că art. 3 şi 4 din Legea nr.
133/1999 stabilesc cu exactitate sfera de activitate pentru care se poate acorda
statut de IMM, iar activitatea de comerţ nu este inclusă în sfera respectivă.

Din partea iniţiatorilor a luat cuvântul domnul deputat Mardari
Ludovic care a afirmat că din totalul IMM-urilor, un procent de 80-85% îl
reprezintă întreprinzătorii care desfăşoară activităţi de comerţ, alimentaţie
publică şi hotelieră şi care nu beneficiază de prevederile Legii nr. 133/1999.
Domnul deputat Mardari Ludovic a spus că prin includerea întreprinzătorilor
din comerţ în categoria celor care vor beneficia de prevederile Legii nr.
133/1999, se va stimula activitatea legală, ceea ce va determina reducerea la
maximum a evaziunilor fiscale. De asemenea, domnul deputat a subliniat faptul
că, prin lărgirea sferei de cuprindere a celor favorizaţi de Legea nr. 133/1999 se
va reduce utilizarea forţei de muncă fără forme legale, crescând în final valoarea
contribuţiilor asupra salariilor cuvenită a fi vărsată statului.

Domnişoara ministru Silvia Ciornei a afirmat că una din priorităţile
Guvernului, care se regăseşte şi în Programul de guvernare pe perioada 2001-
2004, este de a stimula producţia şi serviciile cu prioritate faţă de alte activităţi
economice. In opinia domnişoarei ministru, extinderea facilităţilor prevăzute de
Legea nr. 133/1999 şi pentru activitatea de comerţ ar avea drept consecinţe
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încălcarea acordurilor comerciale încheiate de România cu OMC, UE, AELS,
CEFTA, SGPC.

Domnul deputat Napoleon Pop, unul dintre cei 16 iniţiatori ai
propunerii legislative, a ţinut să precizeze că raţiunea acestei propuneri o
reprezintă faptul că, activităţile de comerţ sunt activităţi de servicii şi deci ar
trebui să fie incluse în sfera Legii nr. 133/1999. Domnul deputat  Pop a spus că
există o neconcordanţă între articolele din Legea nr. 133/1999 şi din această
cauză legea nu este corect interpretată.

Domnul deputat Stanciu Zisu, iniţiatorul propunerii legislative, a
ţinut să precizeze că este de acord cu prevederile acestei propuneri legislative,
subliniind că intermedierea nu trebuie percepută ca un lucru rău, pentru că în
realitate, intermediarul prestează un serviciu, face un lucru util.

Domnul deputat Francisc Pecsi a afirmat că extinderea facilităţilor
prevăzute de Legea nr. 133/1999 şi pentru activitatea de comerţ ar duce la
încălcarea acordurilor comerciale încheiate de ţara noastră cu străinătatea.
Domnul deputat consideră că în acest moment de criză pentru România nu se
justifică extinderea facilităţilor prevăzute de Legea nr. 133/1999 şi pentru
activitatea de comerţ.

Domnul deputat Nicu Spiridon a fost de acord cu cele spuse de
domnul deputat Francisc Pecsi subliniind faptul că în momentul actual România
are nevoie de producţie şi nu de comerţ.

Domnul deputat Gheorghe Marcu a afirmat că prin comerţ nu se
realizează plus valoare sau plus produs iar prin extinderea facilităţilor prevăzute
de Legea nr. 133/1999 şi pentru activitatea de comerţ s-ar crea un dezechilibru.

Domnul deputat Iuliu Vida a afirmat că la promovarea Legii nr.
133/1999 a stat concepţia de sprijinire a activităţilor de producţie şi a prestărilor
de servicii, singura activitate comercială acceptată fiind cea de valorificare a
produselor rezultate din producţia proprie. Domnul Vida a fost de acord că în
aplicarea legii au apărut o serie de confuzii, şi a dorit să precizeze că la ora
actuală posibilităţile financiare ale României nu permit extinderea facilităţilor
prevăzute de Legea nr. 133/1999 şi pentru activitatea de comerţ.

Domnul Marian Dumitrescu, reprezentantul Consiliului
Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii, a afirmat că există o neconcordanţă
între articolele 3 şi 4 din Legea nr. 133/1999.

Domnul deputat Gheorghe Marin, vicepreşedintele Comisiei, a
ţinut să sublinieze faptul că Legea nr. 133/1999 a fost o propunere legislativă a
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi a avut în vedere
sprijinirea producţiei şi serviciilor. Domnul vicepreşedinte a spus că nu există
susţinere bugetară pentru  propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.
133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi
dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, deoarece suma totală prevăzută
pentru facilităţile acordate de Legea nr. 133/1999 este de 2600, pentru anul
2001.
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Doamna Brega Tatiana, reprezentanta Ministerului Finanţelor
Publice, a precizat că atâta timp cât există zone defavorizate şi în continuare se
vor  acorda  noi categorii de facilităţi va conduce în final la transformarea
întregii ţări în zonă liberă.

Domnul deputat Octavian Purceld, iniţiator al propunerii
legislative, a spus că nu vede nici o contradicţie între a acorda facilităţi pentru
producţie şi servicii şi în acelaşi timp, de a acorda facilităţi şi pentru comerţ.

Cu majoritate de voturi propunerea legislativă a fost respinsă.

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.

Acest proiect de lege a primit aviz favorabil din partea Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi şi a fost adoptat de Senat, fără amendamente,
în şedinţa din 5 mai 2001.

Domnul secretar de stat Zelenco Iacob a prezentat acest proiect de
lege care prevede că, cotele de capital social alocate fondurilor proprietăţii
private la societăţile bancare, potrivit Legii nr. 58/1991 privind privatizarea
societăţilor comerciale,  fac obiectul regularizării între Fondul Proprietăţii de
Stat şi societăţile de investiţii financiare, rezultate din transformarea Fondurilor
Proprietăţii Private, pe baza valorii acestor cote din momentul acordării lor.

Domnul director Nicolae Cinteză a fost de acord cu aprobarea
acestui proiect de lege, fiind de acord şi cu precizările privind unele
incompatibilităţi între calitatea de membru în comisia de privatizare şi ocuparea
unor funcţii în societăţile bancare la a căror privatizare participă.

Supus la vot, proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.
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PREŞEDINTE,

        Dan Radu Ruşanu
          SECRETAR,

 Lucia Cornelia Lepădatu

      Experţi parlamentari:

         Doina Leonte
      Alina Hodivoianu


	Dan Radu Rusanu

