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Nr. XVIII/I/498/12.09.2001

SINTEZA
lucrărilor Comisiei

din zilele de 11 şi 12.09.2001

Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare şi-a
desfăşurat lucrările în zilele de 11 şi 12 septembrie 2001, având la ordinea de
zi următoarele:

Marţi 11 septembrie 2001.
1. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a propunerii legislative privind

procedurile simplificate de înregistrare şi funcţionare a societăţilor comerciale
(PL 215/07.05.2001).
         2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Miercuri 12 septembrie 2001.

1. �Informarea asupra modului de desfăşurare a programului de
privatizare pentru unităţile aflate în competenţa Ministerul agriculturii,
alimentaţiei şi pădurilor�.

          2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2001 privind impunerea
microintreprinderilor. (PL 432/04.09.2001).

3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2001 privind
înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (PL
438/04.09.2001).



2

           4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.61/2001 pentru modificarea şi completarea Legii
contabilităţii nr.82/1991 (PL 454/04.09.2001).

           5. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

      Marţi 11 septembrie 2001.

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

     La primul punct al ordinei de zi s-a dezbătut propunerea legislativă
privind procedurile simplificate de înregistrare şi funcţionare a societăţilor
comerciale. Iniţiatorii acestei propuneri legislative domnii Eugen Nicolaescu şi
Napoleon Pop au fost invitaţi să susţină această iniţiativă. Cu această propunere
Comisia a fost sesizată în fond, primind un aviz favorabil din partea Consiliului
Legislativ. Această propunere legislativă nu a fost susţinută de Guvern.

Domnul deputat Napoleon Pop, unul dintre iniţiatorii acestei
propuneri legislative, a prezentat în faţa Comisiei această propunere legislativă.

Din punctul de vedere al Guvernului s-a reţinut că, de curând
acesta a emis Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 76/2001, publicată în
Monitorul Oficial Partea I nr. 283/2001, în care o bună parte din materia
prezentei iniţiative şi-ar fi găsit  reglementarea.

Domnul deputat Napoleon Pop a propus amânarea discutării
acestei propuneri legislative într-o şedinţă viitoare în care se va discuta în
paralel şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 76/2001.

In unanimitate s-a votat amânarea discutării acestei propuneri
legislative.

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar
PDSR � Cazan Leonard, Giuglea Ştefan, Popescu Ioan Dan şi Puwak Hildegard.

Miercuri 12 septembrie 2001.

Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei reprezentanţii
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerului Finanţelor
Publice, Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului,
Ministerului Industriei şi Resurselor şi Ministerului pentru Intreprinderile Mici
şi Mijlocii şi Cooperaţie.

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

La primul punct al ordinei de zi  a avut loc �Informarea asupra
modului de desfăşurare a programului de privatizare pentru unităţile aflate în
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competenţa Ministerul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor� făcută de către
reprezentanţii Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi ai Agenţiei
Domeniilor Statului. Domnii deputaţi Pecsi Francisc, Iuliu Vida, Pop Napoleon
şi Tudose Mihai au ridicat o serie de probleme legate de modul de soluţionare a
creanţelor; de clarificarea situaţiei juridice a terenurilor unor foste IAS-uri; de
modul de rezolvare a situaţiei în care unui IAS care s-a privatizat i se ia din
suprafaţă pentru a fi retrocedată; de lămurirea situaţiei din Insula Mare a Brăilei,
solicitându-se şi o copie după contractul de arendare.

Reprezentantul Agenţiei Domeniilor Statului a răspuns mulţumitor
problemelor ridicate cu excepţia situaţiei din Insula Mare a Brăilei.

Problemele care nu au fost clarificate se vor discuta într-o şedinţă
viitoare în prezenţa ministrului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor în baza
unui material scris.

     La  al doilea punct al ordinei de zi s-a dezbătut  proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2001 privind
înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.

Domnul secretar de stat Moucha a prezentat acest proiect de Lege.
Domnul Moucha a precizat că în conformitate cu prevederile

Programului de Guvernare, Ministerul Industriei şi Resurselor a abordat, încă de
la înfiinţare elaborarea strategiilor sectoriale, care cuprind, pe lângă
componentele de restructurare, ajustare, dezvoltare şi componenta de
privatizare.

Hotărârea Guvernului nr. 19/2001 pentru organizarea şi
funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările ulterioare,
prevede gruparea activităţilor legate de exercitarea calităţii acestuia de acţionar
al statului, precum şi de pregătirea şi realizarea privatizării, într-o entitate
organizatorică distinctă. De aici apare şi necesitatea înfiinţării Oficiului
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie care va derula activităţi legate
de aceste atribuţii, în numele Ministerului Industriei şi Resurselor, instituţie
publică implicată în procesul de privatizare în conformitate cu prevederile Legii
nr. 99/1999. Această entitate va colabora la activitatea de elaborare a
strategiilor, politicilor şi programelor de dezvoltare şi restructurare a societăţilor
comerciale din portofoliu, care include programele de privatizare.

Domnul deputat Vida Iuliu a afirmat că această iniţiativă este foarte
bună şi ar trubui susţinută.

In unanimitate a fost avizat favorabil acest proiect de lege.

Al treilea punct al ordinei de zi l-a constituit proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2001 privind
impunerea microintreprinderilor.
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Acest proiect de lege a primit un aviz favorabil din partea
Consiliului Legislativ şi a fost prezentat de domnul secretar de stat Taban Ion.
Domnul Taban a spus că prin acest proiect de lege s-a dorit susţinerea şi
încurajarea dezvoltării microîntreprinderilor prin uşurarea sarcinii fiscale pentru
această categorie de contribuabili care se poate realiza prin aplicarea unui nou
sistem de impunere şi prin aplicarea unei noi modalităţi de calcul a impozitului
datorat bugetului de stat pentru activitatea economică desfăşurată. Printre
obiectivele urmărite de această ordonanţă se numără şi plata unui impozit
determinat prin aplicarea cotei de 1,5% asupra sumei totale a veniturilor
obţinute din vânzarea de bunuri materiale, prestări de servicii şi comerţ;
conducerea contabilităţii potrivit unei metodologii simplificate; controlul fiscal
al microîntreprinderilor se va efectua în conformitate cu procedura de control
prevăzută de OUG nr. 70/1997, dar nu mai devreme de 2 ani de la data intrării
în vigoare a prezentei ordonanţe sau a ultimului control.

La întrebările domnilor deputaţi Marin Gheorghe, Stanciu Zisu,
Pecsi Francisc şi Pop Napoleon legate de ce înseamnă în mod concret aplicarea
noului sistem de impozitare, de ce TVA nu se plăteşte la facturare şi nu la
încasare, reprezentantul Ministerului pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţie a arătat că reglementările s-au dorit a acorda facilităţi
întreprinderilor cu activitate reală şi că noul sistem avantajează întreprinderile
care obţin o rentabilitate mai mare de 6%. In privinţa plăţii TVA aceasta ar
înceta de a mai fi o problemă dacă agenţii economici ar respecta disciplina
financiară.

          Domnul deputat Vida Iuliu a dorit să afle: cum s-a stabilit procentul
de 1,5%; dacă prin noul sistem de impozitare fiscalitate creşte sau scade. De
asemenea a constatat că prin noul sistem se impozitează şi pierderea.

In răspunsul său, reprezentantul Ministerului pentru Intreprinderile
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie a arătat că în nota de fundamentare cota de 1,5%
s-a stabilit pentru o rentabilitate de 5-6% şi că întreprinderile cu o rentabilitate
mai mică sau cele care au înregistrat pierderi vor fi dezavantajate de aplicarea
noului sistem de impozitare. Pentru întreprinderile cu profit mai mare de 6 %
desigur că fiscalitatea scade.

Domnul deputat Pecsi Francisc a propus amânarea discutării acestui
proiect de lege, dar această propunere nu a fost aprobată.

Cu majoritate de voturi a fost avizat acest proiect de lege.

La punctul 4 de pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.61/2001 pentru modificarea şi
completarea Legii contabilităţii nr.82/1991.

Acest proiect de lege a fost prezentat de domnul director Cristescu
Nicolae. Domnul Cristescu a afirmat că strategia în domeniul contabilităţii este
stabilită prin Programul de acţiune guvernamental pentru perioada 2001-2004,
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cu obiective detaliate. Armonizarea deplină a reglementărilor contabile
româneşti la directivele şi standardele internaţionale impune modificarea unor
prevederi ale Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată.

In acest scop se prevăd următoarele modificări şi completări ale
acesteia:

1) stabilirea răspunderii Ministerului Finanţelor Publice privind
armonizarea reglementărilor contabile româneşti la directivele europene şi
standardele internaţionale de contabilitate;

2) structurarea societăţilor comerciale în funcţie de criteriile
prevăzute în Directiva a IV-a a CEE 78/660/CEE;

3) instituirea răspunderii în elaborarea reglementărilor contabile
specifice şi a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi a Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor, etc.

In unanimitate s-a avizat şi acest proiect de lege.

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar
PDSR � Cazan Leonard, Giuglea Ştefan, Popescu Ioan Dan şi Puwak Hildegard.

PREŞEDINTE,
        Dan Radu Ruşanu

          SECRETAR,
 Lucia Cornelia Lepădatu

Experţi parlamentari:

Alina Hodivoianu

Doina Leonte

Ştefan Condeescu
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	1. “Informarea asupra modului de desfasurare a programului de privatizare pentru unitatile aflate în competenta Ministerul agriculturii, alimentatiei si padurilor”.
	La primul punct al ordinei de zi  a avut loc “Informarea asupra modului de desfasurare a programului de privatizare pentru unitatile aflate în competenta Ministerul agriculturii, alimentatiei si padurilor” facuta de catre reprezentantii Ministerului Agri

