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din data de 21 februarie 2001

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 21 februarie 2001, având la ordinea de zi
următoarele:

          1. Dezbaterea spre avizate în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.251/2000 pentru modificarea art.14 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale.

             2. Dezbaterea spre avizate în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.269/2000 privind urmărirea şi controlul post-privatizare a societăţilor
comerciale.

              3. Dezbaterea spre avizate în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.255/2000 privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate
de  Fondul Proprietăţii de Stat pentru vânzarea acţiunilor deţinute de
Societatea Comercială “GEROM” S.A. Buzău.

               4. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 149 din 28 septembrie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul
României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice,
financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea unui pod mixt
(rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea,
semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000, adoptat de Senat în şedinţa din 15
ianuarie 2001.

    5. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

La lucrările Comisiei au participat, ca invitaţi:
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a) - din partea Ministerului Finanţelor Publice: domnul director Matei
Gheorghe

b) - din partea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului: domnul secretar de stat Zelenco Iacob.

                    La punctul l al ordinei de zi, reprezentantul Ministerului Finanţelor
Publice a prezentat motivele care au determinat modificarea art.14 din
Ordonanţa de urgenţă nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale,
respectiv:

- stabilirea unor obligaţii legate de eliberarea certificatelor
de sarcini bugetare şi în sarcina altor entităţi care
administrează fonduri bugetare, în afara Ministerului
Finanţelor Publice;

- stabilirea unor obligaţii în sarcina agenţilor economici
care urmează a se privatiza, referitor la punerea la
dispoziţia organelor de control de date şi documente din
care să rezulte realitatea obligaţiilor bugetare.

            S-au solicitat explicaţii şi lămuriri suplimentare legate de acest
proiect de act normativ de către deputaţii Zisu Stanciu, Iuliu Vida, Gheorghe
Marin, Cornelia Lepădatu, iar în final s-a supus la vot şi a fost aprobat cu
majoritate de voturi.

La punctul 2 al ordinei de zi  s-a luat în dezbatere Ordonanţa de
urgenţă nr.269/2000, unde reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a
solicitat respingerea acestui act normativ, arătând că, în fapt, acesta nu a intrat
niciodată în vigoare şi nu a produs efecte, fiind abrogat de Ordonanţa de urgenţă
nr.296/2000.

După aceste explicaţii detaliate a iniţiatorului s-a supus la vot
propunerea de respingere a Ordonanţei de urgenţă nr.269/2000, fiind aprobată
de majoritatea membrilor Comisiei.

S-a trecut ulterior la dezbaterea proiectului de lege menţionat la
punctul 4 al ordinei de zi,  unde reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a
subliniat necesitatea aprobării ordonanţei prin lege, pentru urgentarea intrării în
vigoare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria.

Au avut loc discuţii legate de detaliile tehnice şi financiare ale
Acordului încheiat între cele două guverne şi s-a concluzionat necesitatea
aprobării Ordonanţei, urmând  ca alte aspecte colaterale, neclarificate sau
nedefinite clar în acest acord, să facă obiectul unor reglementări ulterioare.

După supunerea la vot, proiectul de lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă nr.149/2000 a fost aprobat cu majoritatea voturilor
membrilor Comisiei.
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La punctul 4 s-a luat discuţie proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă nr.255/2000 prevăzut la punctul 3 al ordinei de zi,
dându-se cuvântul reprezentantului Autorităţii pentru Privatizare (secretarului
de stat Zelenco Iacob) care a prezentat conţinutul actului normativ. S-a arătat că
prelungirea termenului de negociere pentru vânzarea acţiunilor deţinute de SC
“GEROM” S.A.- Buzău a fost necesară deoarece există un investitor din Turcia
interesat de achiziţionarea pachetului de acţiuni.

In urma dezbaterilor proiectului de lege în plenul Comisiei, s-a
hotărât cu majoritatea voturilor avizarea favorabilă.

Din numărul total al membrilor Comisiei de 31 au absentat: Grupul
parlamentar PDSR: Giuglea Stefan, Godja Petru, Cazan Gheorghe, Popescu
Dan, Puwak Hildegard; Grupul parlamentar PRM: Maior Lazăr, Mocioi Ion.

PRESEDINTE,
       Dan Radu Ruşanu

    SECRETAR,
   Lucia Cornelia Lepădatu

  Experţi parlamentari:
    Doina Leonte
    Ştefan Condeescu


