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Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare şi-a desfăşurat
lucrările în zilele de 23 şi 24.10.2001 , având la ordinea de zi următoarele:

Marţi 23 octombrie 2001.
            1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe

anul 2002.                                          
          2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

           Miercuri 24 octombrie 2001.
             1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat

pe anul 2002.                                            
           2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Marţi 23 octombrie 2001

Dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat s-a făcut împreună
cu Comisia de privatizare din Senat.

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

- din partea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei: domnul Cazan
Leonard - ministru; domnul Panaite Mircea � secretar de stat; doamna Simache
Alexandra � director; domnul Ghizdeanu George � director şi  domnul
Georgescu George � director;

- din partea Ministerului Finanţelor Publice: domnul Oană
Gheorghe � secretar de stat şi domnul Grama Petrică � director general adjunct.



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

Domnul ministru Cazan Leonard a prezentat contextul internaţional
în care s-a elaborat bugetul pentru anul 2002, prezentând prognoza pentru 2003-
2006 cu privire la principalii indicatori economici, la nivel macroeconomic.

Domnul secretar de stat Oană Gheorghe a arătat că la elaborarea
bugetului pentru anul 2002 s-a urmărit, în principal, menţinerea sub control a
deficitului bugetar, la nivelul de 3% din PIB. In continuare s-au prezentat
motivele pentru care ponderea veniturilor bugetare în PIB au înregistrat o
scădere în anul 2002, respectiv datorită influenţei negative a facilităţilor fiscale
acordate investitorilor din zonele defavorizate şi celor acordate pentru
întreprinderile mici şi mijlocii.

Domnii deputaţi au dorit să ştie motivele care au determinat
reducerea subvenţiilor şi primelor pentru producătorii agricoli; impactul
ultimelor evenimente din SUA asupra economiei ţărilor europene; impactul
produs asupra bugetului de stat de către facilităţile fiscale acordate
întreprinderilor mici şi mijlocii; numărul mediu de microîntreprinderi luat în
calcul; măsurile luate în anul 2002 cu privire la finanţarea şcolilor din bugetele
locale; volumul investiţiilor directe din acest an.

Domnul ministru Cazan a arătat că există date furnizate de
organismele internaţionale care arată că în anul 2002 toate ţările vor înregistra
creşteri economice (SUA � 2,2% în anul 2002). In ce priveşte relaţiile României
cu SUA s-a arătat că volumul comerţului exterior dintre cele două ţări este
redus, astfel încât impactul evenimentelor recente este nesemnificativ. Domnul
ministru a precizat că volumul investiţiilor directe pe 8 luni este de 500
milioane de dolari.

Domnul secretar de stat Oană Gheorghe a arătat că facilităţile
acordate întreprinderilor mici şi mijlocii vor reduce veniturile bugetului de stat
în anul 2002 cu 413 miliarde lei, iar, în privinţa microîntreprinderilor, numărul
luat în calcul a fost de 180.000. Domnul Oană Gheorghe a spus că în anul 2002
se are în vedere o majorare a sumelor puse la dispoziţia Consiliilor judeţene,
care la rândul lor sunt în măsură să aloce o parte din sume şi pentru şcolile din
judeţ.

        Din numărul total de 30 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD
-Popescu Ioan Dan şi Puwak Hildegard.

Miercuri 24 octombrie 2001.

          Dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat s-a făcut împreună
cu Comisia pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor şi Comisiile de
privatizare şi cea economică de la Senat.



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

- din partea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei: domnul David
Mihai- secretar de stat şi domnul Dobroţeanu Iulian � secretar general;

- din partea Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţie: domnişoara Silvia Ciornei � ministru şi domnul Ion Taban- secretar
de stat;

- din partea Ministerului Finanţelor Publice: domnul Oană
Gheorghe � secretar de stat şi domnul Grama Petrică � director general adjunct.

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

Domnişoara ministru Silvia Ciornei a făcut o prezentare a
activităţii Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie,
explicând situaţia cu privire la fondul de garantare. Acest fond în acest moment
nu este operaţional, datorită nevalidării celor două licitaţii pentru consultanţă,
care au avut loc până acum, următoarea licitaţie urmând să aibă loc în luna
noiembrie.

Domnii deputaţi şi senatori au solicitat explicaţii referitoare la:
modelul cooperatist agreat de către Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi
Mijlocii şi Cooperaţie; aplicarea legislaţiei cu privire la casele de marcat
electronice; elaborarea de  programe adecvate pentru dezvoltarea
întreprinderilor mici şi mijlocii.

Domnişoara ministru Silvia Ciornei a spus că punctul de vedere al
Guvernului în privinţa cooperaţiei este de a i se conferi acesteia un cadru
legislativ adecvat în conformitate cu reglementările internaţionale din domeniu,
şi acordarea posibilităţii cooperaţiei de a beneficia de facilităţile de care se
bucură în prezent întreprinderile mici şi mijlocii.

Domnul secretar de stat Oană  a spus că prin legislaţia cu privire la
casele de marcat, se conferă o deducere din venit, a sumei corespunzătoare
achiziţionării caselor de marcat Dar cu toate acestea, mulţi agenţi economici
refuză să achiziţioneze case de marcat electronice, motivând că acestea sunt
foarte scumpe.

Domnul secretar de stat David Mihai a făcut o prezentare a
componentei principale din Programul PHARE 2000 şi a noilor programe
pentru anul 2002. Majoritatea noilor programe sunt multianuale, pe o perioadă
de maxim 5 ani,  la care analiza preliminară se face în anul 2002. Domnul David
Mihai a spus că noile proiecte de investiţii sunt suportate din Fondul Naţional
de Dezvoltare Regională şi vizează dezvoltarea economică a unor judeţe sau
regiuni, finanţarea mijloacelor de producţie necesare creşterii productivităţii în
aceste zone, înfiinţarea de parcuri industriale, sprijinirea turismului inter-
regional, înfiinţarea de centre multifuncţionale.



Domnii deputaţi şi senatori au dorit precizări cu privire la: criteriile
care au stat la baza înfiinţării zonelor defavorizate şi situaţia înfiinţării
parcurilor industriale.

          Domnul David Mihai a spus că declararea zonelor defavorizate se
face pe baza propunerilor Consiliilor de dezvoltare a zonelor respective
transmise Consiliului Naţional de Dezvoltare. Obligaţia Ministerului
Dezvoltării şi Prognozei este de a prezenta Guvernului aceste propuneri.

Domnul David Mihai a prezentat situaţia cu privire la parcurile
industriale, explicând de ce nu pot fi înfiinţate un număr mai mare de parcuri
industriale.

S-a trecut la votarea pe articole, fiind prezentate şi amendamentele
domnilor deputaţi şi senatori la proiectul de Lege a bugetului de stat pe anul
2002. Cu majoritate de voturi s-a avizat proiectul de Lege a bugetului de stat pe
anul 2002, cu amendamente admise şi respinse, redate detaliat în avizul comun
al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera
Deputaţilor şi Comisiei de privatizare din Senat.

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PD-
Bran Vasile şi grup parlamentar PSD � Cazan Leonard, Popescu Ioan Dan şi
Puwak Hildegard.

PREŞEDINTE,
        Dan Radu Ruşanu

          SECRETAR,
 Lucia Cornelia Lepădatu

        Expert parlamentar:

                Alina Hodivoianu



PREŞEDINTE,
Dan Radu Ruşanu


