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La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi şi 3 absenţi.
Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:

          1. �Informare asupra modului de desfăşurare a programului de
privatizare� prezentat de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului.  

           2. Dezbaterea şi avizarea, în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.84/2001 privind mandatarea Autorităţii pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului să vândă acţiunile Oficiului pentru
Recuperarea Creanţelor Bancare, deţinute de acesta la Societatea
Comercială Şantierul Naval � S.A. Constanţa, inclusă în proiectul
componenta �Privatizarea a 50 de societăţi comerciale cu capital majoritar
de stat, grupate în pachete�, din cadrul PSAL. 

          3. Dezbaterea şi avizarea, în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole
S.A. 

          4. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege pentru
finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole S.A.

           5. Continuarea dezbaterilor la proiectul de Lege privind
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti.

                     6. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.
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Au fost invitate şi au participat la lucrările Comisiei, următoarele
persoane:

- din partea Ministerului Finanţelor Publice: doamna Mioara
Ionescu - consilier;

- din partea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului: domnul Ovidiu Muşetescu - ministru; domnul Iacob
Zelenco � secretar de stat şi domnul Lucian Goj - director.

Lucrările şedinţei au fost conduse de  domnul preşedinte Dan Radu
Ruşanu.

Lucrările Comisiei au început cu dezbaterea proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2001 privind
mandatarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor
Statului să vândă acţiunile Oficiului pentru Recuperarea Creanţelor Bancare,
deţinute de acesta la Societatea Comercială Şantierul Naval � S.A. Constanţa,
inclusă în proiectul componenta �Privatizarea a 50 de societăţi comerciale cu
capital majoritar de stat, grupate în pachete�, din cadrul PSAL, prevăzut la
punctul 2 al ordinei de zi. Acest proiect de lege a primit aviz favorabil din
partea Consiliului Legislativ, fiind adoptat de Senat în şedinţa din 26.06.2001.
Nu s-au primit avize din partea Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi a
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.

Societatea Comercială Şantierul Naval � S.A. Constanţa este una
dintre cele 63 de societăţi comerciale cuprinse în Programul PSAL pentru care
s-au încheiat contracte de consultanţă. Raportul de Analiză Diagnostic relevă
faptul că această societate se confruntă cu probleme financiare permanente
datorită gradului ridicat de îndatorare, mai ales faţă de Oficiul pentru
Recuperarea Creanţelor Bancare (fost AVAB ). Astfel, ORCB deţinea la data de
21.07.1999 o creanţă de 29.175.420,27 USD, ca urmare a preluării datoriei  S.C.
Şantierul Naval � S.A. Constanţa faţă de Bancorex, prin contract de cesiune de
creanţă. La data de 30.06.2000 creanţa AVAB însuma 28.136.811 USD.
Ulterior Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare a solicitat Autorităţii
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului conversia unei părţi a
creanţei sale în acţiuni la S.C. Şantierul Naval � S.A. Constanţa prin majorarea
capitalului social. Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare (actual ORCB) şi
S.C. Şantierul Naval � S.A. Constanţa au convenit eşalonarea plăţilor aferente
diferenţei (9.997.848 USD) până la valoarea integrală a creanţei. Operaţiunea de
conversie a creanţei a produs o modificare a structurii acţionariatului, cu
diminuarea cotei APAPS  de la cota de 58,81% la o cotă de 24,4%. Singura
instituţie abilitată de lege să vândă pachetul majoritar de acţiuni unui investitor
strategic prin negociere este APAPS. In acest sens s-a impus ca Oficiul pentru
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Recuperarea Creanţelor Bancare să mandateze APAPS să vândă acţiunile în
procent de 58,53%, care-i revin prin conversia unei părţi a creanţei deţinute la
S.C. Şantierul Naval � S.A. Constanţa, către un investitor strategic, prin metoda
negociere, în cadrul Programului pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL).

Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice  a fost de acord cu
aprobarea acestui proiect de lege.

Domnul deputat Zisu Stanciu a dorit să ştie dacă s-au primit
scrisori de intenţie de la societăţile interesate în privatizarea S.C. Şantierul
Naval � S.A. Constanţa.

Domnul director Goj a afirmat că APAPS a primit până în acest
moment 3 scrisori de intenţie din partea unor societăţi din SUA, Germania şi
România, existând în viitor şi posibilitatea unei solicitări din partea unui
holding din Spania.

Domnul deputat Giuglea Ştefan a spus că privatizarea acestei
societăţi comerciale trebuia făcută de acum 5 ani de zile, atunci când a fost
privatizată şi S.C. Şantierul Naval-Mangalia.

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a dorit să precizeze că după
5 ani de la privatizarea S.C. Şantierul Naval-Mangalia, această societate a reuşit
să obţină rezultate economice foarte bune.

In unanimitate s-a aprobat acest proiect de lege.
Punctele 3 şi 4 de pe ordinea de zi au fost amânate, la cererea

reprezentantului APAPS care a invocat apariţia unor modificări conţinute în
anexele referitoare la lista bunurilor transferate în domeniul public al statului.

In unanimitate s-a aprobat amânarea dezbaterii acestor proiecte de
lege.

Lucrările Comisiei au continuat cu �Informarea asupra modului
de desfăşurare a programului de privatizare� prezentată domnul ministru
Ovidiu Muşetescu. Obiectivele prioritare ale realizării transferului de
proprietate, din sectorul de stat către sectorul privat, a acţiunilor şi
participaţiilor deţinute de APAPS în societăţile comerciale din portofoliul
propriu, pentru anul 2001, vizează, în principal:

- privatizarea societăţilor comerciale incluse în Programul PSAL
I, conform strategiilor de privatizare specifice aprobate de
Guvern;

- continuarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale
din industrie;

- continuarea procesului de privatizare a sectorului bancar.
          O analiză detaliată arată că majoritatea societăţilor comerciale mari

cu capital de stat din portofoliul APAPS sunt decapitalizate, grevate de datorii
restante către bugetul de stat şi bugetele locale şi cu o tehnologie învechită şi
poluantă, fiind puţin atractive pentru investitori în lipsa unor facilităţi
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stimulatoare. In unele cazuri problemele sociale regionale implică un dialog
permanent şi constructiv cu partenerii sociali.

La 01.01.2001 portofoliul APAPS cuprindea 1444 societăţi
comerciale, având un capital social gestionat de 29.750 mld. lei.

In perioada 01.01.2001-31.08.2001 au fost vândute pachetele de
acţiuni deţinute la 64 societăţi comerciale cu capital social privatizat de 9.098,9
mld. lei,  din care la 28 societăţi comerciale statul deţinea pachetul majoritar de
acţiuni, şi pentru care a fost vândut capitalul social aferent, de 9.045,5 mld. lei.

Domnul ministru a prezentat aspecte legate de privatizările de la
societăţile OLTCHIM şi SIDEX Galaţi.

In cazul societăţii OLTCHIM, datorită neîndeplinirii clauzelor
asiguratorii cu privire la plată şi la angajamentele investiţionale, contractul de
vânzare este desfinţat de drept. Domnul ministru Muşetescu a dorit să precizeze
că la ora actuală APAPS-ul are pe rol 15.000 procese legate de procesul de
privatizare, iar în cea mai mare parte a cazurilor instanţele de judecată se
pronunţă cu prea mare uşurinţă împotriva statului reprezentat de APAPS.

La punctul 5 trebuiau continuate dezbaterile la proiectul de Lege
privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti. Datorită
faptului că nu s-a primit punctul de vedere al Guvernului, acest punct al
ordinei de zi a fost amânat pentru o şedinţă viitoare.

PREŞEDINTE,

        Dan Radu Ruşanu

          SECRETAR,

 Lucia Cornelia Lepădatu

Experţi parlamentari:

Alina Hodivoianu

Ştefan Condeescu
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