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Proces verbal
al şedinţelor Comisiei

din  zilele de 21 şi 22 mai 2002

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi şi 3 absenţi, în
zilele de 21.05.2002 şi respectiv, 22.05.2002.

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:

Marţi, 21 mai  2002

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind interdicţia pentru
managerii, salariaţii cu funcţii decizionale şi soţii acestora, precum şi rudele lor
până la gradul III din instituţiile de stat, regii şi societăţi comerciale unde statul
român este acţionar unic sau majoritar de a avea firme proprii cu obiect de
activitate concurent sau complementar activităţilor desfăşurate ca angajat la stat
(PL 50/2002).

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul
pe Căile Ferate Române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate
Române (PL 64/2002).

3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2002 privind
încetarea aplicabilităţii unor facilităţi (PL 244/2002).

4. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru  aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind  unele măsuri de urmărire a
executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor
comerciale (PL 41/2002).

5. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Miercuri, 22 mai 2002

1. Dezbaterea şi avizarea în fond (reexaminare) a proiectului de Lege
pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 privind
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acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii
bugetare în scopul privatizării Societăţii comerciale �Petromidia� � S.A.
Constanţa (PL 448/1998/18.04.2001).

2. Dezbaterea şi avizarea, în fond, în procedură de urgenţă,  a proiectului
de Lege privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către
persoane fizice (PL 195/18.04.2002).

3. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative pentru
completarea Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor (PL
6525.03.2002).

4. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

 Marţi, 14 mai  2002

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

Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei, domnii deputaţi Ioan
Miclea şi Dinu Gheorghe � iniţiatori la PL 64/2002, domnul Gheorghe Ţiplică -
secretar de stat din partea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei, doamna
Eugenia Popescu � director general adjunct, doamna Silvia Popeangă - director,
domnul Ovidiu Constantin  - director şi doamna Carmen Pop - expert din partea
Ministerului  Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, domnul Iacob
Zelenco -secretar de stat şi consilierii juridici- doamna Adriana Bârzan, doamna
Antonela Popa şi  domnul Răzvan Bratu din partea Autorităţii pentru
Administrarea Participaţiilor Statului.

La primul punct al ordinei de zi a avut loc dezbaterea şi avizarea
propunerii legislative privind interdicţia pentru managerii, salariaţii cu funcţii
decizionale şi soţii acestora, precum şi rudele lor până la gradul III din
instituţiile de stat, regii şi societăţi comerciale unde statul român este acţionar
unic sau majoritar de a avea firme proprii cu obiect de activitate concurent sau
complementar activităţilor desfăşurate ca angajat la stat.

 Din cauza lipsei iniţiatorului acestei propuneri legislative, membrii
Comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea dezbaterii iniţiativei legislative
pentru o dată ulterioară.

  La punctul 2 al ordinei de zi a avut loc dezbaterea şi avizarea propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe Căile Ferate Române şi
reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române.
             Consiliul Legislativ a acordat un aviz favorabil acestei iniţiative
legislative.
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Iniţiatorii acestei propuneri legislative au prezentat motivele principale
pentru care este necesară adoptarea acesteia, precizând că se impune abrogarea
prevederii de la art. 43 alin. 1, privind înfiinţarea Societăţii de Servicii de
Management Feroviar � SMF S.A ca urmare a reorganizării, prin divizare, a
Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, iar hotărârile Guvernului emise în
executarea OUG nr. 12/1998 ar trebui să fie adaptate corespunzător.

Domnul deputat Nicolae Sersea a propus respingerea acestei propuneri
legislative, datorită faptului că reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor
Ferate Române  s-a efectuat având la bază principiul interoperabilităţii
infrastructurii pentru operatori de transport autohtoni şi străini prevăzut de
Directiva nr.91/440/CE, iar înfiinţarea Societăţii de Servicii de Management
Feroviar � SMF S.A răspunde necesităţii asigurării  continuităţii sistemului
financiar, a evidenţei veniturilor şi a efectuării decontărilor pentru
transporturile  internaţionale printr-un serviciu unic.

De asemenea, această propunere legislativă nu specifică cine urmează să
preia funcţiile entităţii propuse a se desfiinţa.

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă, cu 22 voturi pentru, 6
voturi împotrivă şi 0 abţineri.

La punctul 3 al ordinei de zi a avut loc dezbaterea şi avizarea, în
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 42/2002 privind încetarea aplicabilităţii unor facilităţi.

Consiliul Legislativ a acordat aviz favorabil proiectului de lege. Această
iniţiativă legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 mai 2002.

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei a prezentat
proiectul de lege arătând necesitatea adoptării lui.

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei a ţinut să precizeze
că art. 15 din OUG nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor străine, care
făcea referire la menţinerea facilităţilor în derulare, stabilite conform Legii nr.
35/1991 privind regimul investiţiilor străine şi Legii nr. 71/1994 privind
acordarea unor facilităţi suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991 pentru atragerea
de investitori străini în industrie, precum şi OUG nr. 31/1997 privind regimul
investiţiilor străine în România, a fost abrogat prin OUG nr. 217/1999 pentru
modificarea şi completarea OUG nr. 70/1994 privind impozitul pe profit.

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei a menţionat că
articolele 15 şi 151 în discuţie au fost abrogate prin Legea nr. 189/2001 privind
aprobarea OUG nr. 217/1999 pentru modificarea şi completarea OUG nr.
70/1994 privind impozitul pe profit. Reprezentantul Ministerului Dezvoltării şi
Prognozei a precizat că abrogările succesive nu pot înfrânge principiul �pacta
sunt servanda�, şi, ca urmare,  apreciază că pentru evitarea unei situaţii negative
privind neîncasarea la bugetul statului a unor sume considerabile de bani
(datorită scutirii de la plata taxelor vamale a materiilor prime, materiale
consumabile, piese de schimb, etc.), precum şi pentru o corectă şi unitară
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aplicare a actelor normative în domeniu este necesară adoptarea acestui proiect
de lege.

Cu 26 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere a fost avizat favorabil
acest proiect de lege, în forma adoptată de Senat.

La punctul 4 al ordinei de zi a avut loc continuarea dezbaterilor, în
vederea  avizării în fond, a proiectului de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 25/2002 privind  unele măsuri de urmărire a executării
obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale.

In urma dezbaterilor, prin votul membrilor Comisiei s-au adoptat
articolele: 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 (cu amendamente) şi 19, 24, 28, 29  (în
forma prezentată).

In unanimitate, membrii Comisiei au hotărât continuarea dezbaterilor
într-o şedinţă viitoare.

Miercuri, 15 mai 2002

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

Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei, din partea
Ministerului pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie,  domnul
Popel Eugen -  secretar general şi doamna Raluca Istrate � consilier juridic, din
partea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului:
domnul Iacob Zelenco � secretar de stat, doamna Adriana Bârzan � consilier  şi
doamna Aida Sandulache� consilier juridic.

La primul punct al ordinei de zi a avut loc dezbaterea şi avizarea
în fond (reexaminare) a proiectului de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata
preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare în scopul privatizării
Societăţii comerciale �Petromidia� � S.A. Constanţa.

A acordat aviz favorabil acestei iniţiative legislative Consiliul Legislativ.
Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 20.04.1999, iar
Senatul l-a respins în şedinţa din 5.04.2001.Domnul vicepreşedinte Marin
Gheorghe a precizat că, în conformitate cu prevederile art. 114 alin. 5 din
Constituţie, proiectul de lege trebuia să fie trimis la mediere şi nu retrimis,
pentru reexaminare, la Comisie. Pentru clarificarea acestei situaţii, membrii
Comisiei au hotărât, în unanimitate, transmiterea unei adrese la Biroul
Permanent al Camerei Deputaţilor.
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La  punctul 2 al ordinei de zi a avut loc dezbaterea şi avizarea în fond, în
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind organizarea şi desfăşurarea
unor activităţi economice de către persoane fizice. Cu acest proiect de lege a
fost sesizată în fond şi Comisia pentru industrii şi servicii, urmând ca în urma
dezbaterilor să se întocmească un raport comun al celor două comisii asupra
proiectului de lege.

Au acordat avize favorabile acestei iniţiative legislative Consiliul
Legislativ, Consiliul Economic şi Social, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
şi  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11.04.2002.
Acest proiect de lege a fost prezentat de către reprezentanţii Ministerului

pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.
Reprezentantul Ministerului pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi

Cooperaţie a menţionat că legislaţia în vigoare privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice este deficitară, întrucât nu corespunde
cerinţelor menţionate şi, fiind în bună parte caducă. Astfel, Decretul-lege nr.
54/1990, conţine prevederi care nu mai au aplicabilitate în prezent, precum şi
restricţii care nu permit cetăţenilor străini să iniţieze şi să desfăşoare activităţi
economice, ca angajaţi proprii, în România. De asemenea, reprezentantul
Ministerului pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie a ţinut să
precizeze faptul că, la elaborarea proiectului de lege s-a ţinut cont  de
prevederile  Directivelor Parlamentului European şi a legislaţiei din
Comunitatea Europeană. Astfel, în baza art.45 din Acordul de asociere între
România şi Uniunea Europeană,  în acest proiect de Lege sunt incluse
reglementări privind dreptul cetăţenilor români şi al cetăţenilor străini din
statele membre ale Uniunii Europene de a desfăşura activităţi în România în
calitate de angajaţi proprii. De asemenea, s-au avut în vedere şi au fost preluate
principiile de bază din Directiva 1999/42/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 7 iunie 1999 privind sistemul general de recunoaştere a
diplomelor pentru activităţile profesionale.

    Prin prezentul proiect de lege se stabilesc atribuţiile consiliilor locale,
primăriilor şi prefecturilor cu privire la condiţiile de autorizare, eliberare a
autorizaţiilor şi de control asupra activităţilor economice ale persoanelor fizice.
În acelaşi timp, sunt reglementate drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice care
decurg din autorizaţiile obţinute, precum şi sancţiunile care se aplică celor care
nu respectă condiţiile prevăzute de lege.

După  dezbaterile generale  s-a trecut la dezbaterea pe articole.
In urma dezbaterilor, prin votul membrilor Comisiei s-au adoptat

articolele: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 (cu
amendamente) şi 8, 12, 22  (în forma adoptată de Senat).

In unanimitate a fost aprobat acest proiect de lege.
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La punctul 3 al ordinei de zi a avut loc dezbaterea şi avizarea în fond a
propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 219/1998 privind regimul
concesiunilor.

Deoarece cu această propunere legislativă este sesizată în fond şi Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate,
amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă viitoare comună, a celor două comisii.

                   PREŞEDINTE,

                 Dan Radu Ruşanu

                                                             SECRETAR,
           Lucia-Cornelia Lepădatu

Expert parlamentar

            Alina Hodivoianu
.
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