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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 procedură de urgenţă, a proiectului
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2001
pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 205/2000 privind conversia în acţiuni a creanţelor cuvenite bugetului de stat,
bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale şi Fondului
Proprietăţii de Stat la unele societăţi comerciale.

2. Dezbaterea spre reexaminare în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
150/1999 pentru modificarea articolului 14 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea  societăţilor comerciale.

3. Dezbaterea spre reexaminare în fond, în procedură de urgenţă,
raport suplimentar, asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.
133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi
dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

          4. Alte probleme ale activităţii curente a Comisiei.

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

- din partea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului: domnul Iacob Zelenco � secretar de stat;
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- din partea Ministerului pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţiei: domnul  Ion Taban - secretar de stat;

- din partea Ministerului Finanţelor Publice: domnul Matei
Gheorghe- director general.

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

La primul punct al ordinei de zi s-a dezbătut proiectul de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2001 pentru
suspendarea aplicării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
205/2000 privind conversia în acţiuni a creanţelor cuvenite bugetului de stat,
bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale şi Fondului
Proprietăţii de Stat la unele societăţi comerciale.
 Domnul secretar de stat Iacob Zelenco a precizat că acest proiect
de lege nu poate fi aprobat deoarece nu mai are obiect. Astfel, Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 205/2000 a fost deja abrogată prin Legea nr. 295/2001
din 5 iunie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
205/2000 privind conversia în acţiuni a creanţelor cuvenite bugetului de stat,
bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale şi Fondului
Proprietăţii de Stat la unele societăţi comerciale.

In unanimitate s-a aprobat respingerea acestui proiect de lege.

La punctul 2 al ordinei de zi s-a dezbătut proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 150/1999 pentru modificarea
articolului 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind
privatizarea  societăţilor comerciale.

In şedinţa din 10 mai 2001 Senatul a respins acest proiect de lege.
S-a constatat că modificarea art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
88/1997 face şi obiectul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 251/2000.
Motivaţia respingerii a fost că, prin preluarea prevederilor din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 150/1999 ca amendamente la Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 251/2000, această ordonanţă nu mai are obiect.

Deoarece Legea de aprobare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 251/2000 cu aceste amendamente nu a intrat în vigoare, pentru a evita un vid
legislativ în acest moment, domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe a propus
amânarea dezbaterii acestui proiect de lege până la apariţia în Monitorul Oficial
al României al acestei legi.

In unanimitate s-a votat amânarea dezbaterilor la acest proiect de
lege.



3

La punctul 3 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.

Domnul deputat Mardari Ludovic a prezentat această propunere
legislativă, spunând că ar trebui clarificate prevederile art. 3 şi 4 din Legea nr.
133/1999, pentru a nu mai exista interpretări greşite ale acestora.

Domnul Ion Taban, secretar de stat în cadrul Ministerului pentru
Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţiei, a spus că este de acord cu punctul
de vedere al Guvernului, respectiv, de respingere al acestei propuneri
legislative.

Domnul Ion Taban este de părere că se face o confuzie între
Hotărîrea Guvernului nr. 53 din 29.01.1999 privind aprobarea clasificării
produselor şi serviciilor asociate activităţilor CPSA şi Hotărîrea Guvernului nr.
656 din 12.08.1999 privind aprobarea Deciziei Comitetului Mixt România-
AELS din cadrul Acordului dintre România şi statele Asociaţiei Europene a
Liberului Schimb (AELS). Astfel, Hotărîrea Guvernului nr. 53 conţine
clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor CPSA, elaborată de
Comisia Naţională pentru Statistică, în timp ce, în Hotărîrea Guvernului nr. 656
apare o clasificare a activităţilor economice. CPSA constituie un cadru unitar de
interes general, a cărei utilizare este obligatorie pentru ordonarea şi evidenţa
informaţiilor referitoare la produse şi servicii, şi este organizată potrivit
Clasificării activităţilor din economia naţională � CAEN, aprobată prin
Hotărîrea Guvernului nr. 656/1997. In opinia domnului Taban activitatea de
comerţ nu este o activitate de servicii, dar este o activitate care poate avea
servicii conexe. De asemenea, domnul secretar de stat consideră că
întreprinderile de comerţ beneficiază în mod indirect de prevederilor Legii nr.
133/1999.

Domnul deputat Mardari Nicolae a considerat că prin această
propunere legislativă se poate rezolva şi problema şomajului, fiind de părere că
această propunere legislativă trebuie să fie aprobată.

Cu majoritate de voturi s-a respins această propunere legislativă.

 PREŞEDINTE,
        Dan Radu Ruşanu

          SECRETAR,
 Lucia Cornelia Lepădatu

        Expert parlamentar:
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                Alina Hodivoianu


