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                                                            COMUNICAT DE PRESĂ

Comisia pentru  politică economică, reformă şi privatizare şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 21.03.2001, având la ordinea de zi următoarele:

1. Dezbaterea, pentru avizare în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.111/2000 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii publice.

2. Dezbaterea, pentru avizare în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2000 privind unele măsuri
de restructurare a activităţii regiilor autonome prin vânzarea de active aflate în patrimoniul
acestora.

3. Dezbaterea, pentru avizare în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2000 pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate,
republicată şi a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate.

4. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

La lucrările Comisiei au fost invitaţi şi au participat din partea
Guvernului, reprezentanţii Ministerului Dezvoltării şi Prognozei, Institutului Naţional de
Statistică şi Studii Economice, Secretariatului General al Guvernului.

Lucrările Comisiei au fost conduse de preşedintele Comisiei- domnul
deputat Dan Radu Ruşanu.

S-a  supus aprobării plenului Comisiei schimbarea ordinei în care
urmează a fi supuse dezbaterii proiectele de legi prevăzute în ordinea de zi, în sensul că
punctele 2 şi 3 se dezbat cu prioritate, urmând a se dezbate ulterior proiectul prevăzut la
punctul 1.

Această propunere a fost aprobată cu majoritate de voturi.
1. La punctul 1 al ordinei de zi, modificată, s-a supus dezbaterii  proiectul de

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2000 privind unele
măsuri de restructurare a activităţii regiilor autonome prin vânzarea de active aflate în
patrimoniul acestora

                    Proiectul a fost prezentat Comisiei de către reprezentantul Secretariatului
General al Guvernului- domnul ministru Serban Mihăilescu, care a solicitat respingerea
ordonanţei- considerând că nu trebuie să se dea dreptul regiilor autonome să vândă active. Se
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apreciază că prevederile ordonanţei nu conduc decât la corupţie, iar prevederile ei sunt
acoperite de alte reglementări existente, cum ar fi Legea nr.99/1999 privind unele măsuri
pentru accelerarea reformei economice şi Legea nr.133/1999 privind stimularea
întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

După o serie de comentarii şi întrebări ale deputaţilor, legate în special
de existenţa cadrului legal care să dea posibilitatea regiilor autonome să-şi valorifice activele
disponibile- propunerea de respingere a ordonanţei a fost supusă la vot, fiind aprobată de
majoritatea membrilor Comisiei.

2. La punctul 2 al ordinei de zi, modificată, s-a supus dezbaterii proiectul de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2000 pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate,
republicată şi a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate.

La acest punct s-a prezentat, iniţial, propunerea legislativă a domnului deputat
Petre Naidin, care nu s-a prezentat la lucrările Comisiei pentru susţinerea propunerii.

Intrucât nici un membru al Comisiei nu a susţinut propunerea legislativă
susmenţionată, s-a supus la vot- la propunerea vicepreşedintelui Comisiei Marin Gheorghe-
respingerea acesteia.

Cu majoritatea voturilor membrilor Comisiei, propunerea legislativă de
modificare şi completare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/1998 privind regimul
zonelor defavorizate, a fost respinsă.

După multiple dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2000, membrii Comisiei au solicitat amânarea
dezbaterii pentru şedinţa următoare a Comisiei, motivat de necesitatea formulării unor
amendamente

Propunerea de amânare a fost supusă la vot şi aprobată cu majoritate de voturi.

3. La punctul 3 al ordinei de zi, modificată, s-a dezbătut proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.111/2000 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.9/1992 privind organizarea statisticii publice,
dându-se cuvântul preşedintelui şi vicepreşedintelui Institutului Naţional de Statistică şi Studii
Economice. De asemenea, pentru acest proiect s-au prezentat la lucrările Comisiei şi
reprezentanţii Ministerului Dezvoltării şi Prognozei.

După ample discuţii şi comentarii s-a trecut la discutarea proiectului de lege pe
articole, membrii Comisiei propunând o serie de amendamente, unele fiind admise, iar altele
respinse.

In esenţă, comentariile au vizat problematica coordonării activităţii Institutului
Naţional de Statistică de către Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, precum şi aspecte legate de
organizarea teritorială a acestui institut, cât şi cele legate de finanţarea unor unităţi
subordonate, cum ar fi Centrul Naţional de Pregătire în Statistică.

PREŞEDINTE,
       DAN RADU RUŞANU


