
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru politică                economică,
reformă şi privatizare

Bucureşti,
Nr. 21/763/20.02.2003

Proces verbal
al şedinţei Comisiei

din  zilele de  19  şi  20  februarie 2003

La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi în zilele de 19 şi
20.02.2003.

Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea:
Miercuri, 19 februarie 2003
1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/2002 privind
acoperirea unor sume neîncasate din valorificarea unor acţiuni deţinute de S.C.
Electrica S.A. (PL 723/03.02.2003).

2. Dezbaterea şi avizarea, în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2002 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 296/2000
privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor
Statului (PL 682/19.12.2002).

3. Dezbaterea şi avizarea, în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2002 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru
accelerarea privatizării (PL 725/03.02.2003).

4. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Joi, 20 februarie 2003
1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru  aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr. 31/2003  privind mandatarea Autorităţii pentru
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului să încheie acte adiţionale la
contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni pentru înstrăinarea acţiunii
nominative de control după transformarea acesteia în acţiune comună (PL
29/03.02.2003).

2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.
Miercuri, 19 februarie 2003
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu

şi de domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe.
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Au fost invitaţi şi au participat la lucrările comisiei, din partea Ministerului
Finanţelor Publice: doamna Gica Roşu� director general adjunct, doamna Lucica
Diaconescu � şef serviciu, doamna Victoria Mândru � şef serviciu şi domnul
Ştefan Nicolae� consilier, din partea Autorităţii pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului: domnul George Musliu� secretar de stat şi
domnul Victor Dimitriu � secretar de stat.

In unanimitate s-a aprobat suplimentarea ordinei de zi cu proiectul de Lege
pentru  aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2003  privind mandatarea
Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului să încheie
acte adiţionale la contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni pentru înstrăinarea
acţiunii nominative de control după transformarea acesteia în acţiune comună.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 203/2002 privind acoperirea unor sume neîncasate din
valorificarea unor acţiuni deţinute de S.C. Electrica S.A.

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că, în cadrul
Programului energetic 1999-2000, fostul FPS a acordat, iar Ministerul Finanţelor
Publice a garantat în numele şi în contul statului acordarea prin EXIMBANK S.A.
a unui credit în valoare de 19.295.584 USD, Companiei Naţionale de Electricitate
S.A., în vederea asigurării finanţării parţiale a importurilor de păcură, gaze
naturale şi cărbune energetic. In urma reorganizării Companiei Naţionale de
Electricitate S.A., Societatea Comercială TERMOELECTRICA S.A. a preluat
datoria provenită din garantarea acestui credit de 19 milioane dolari către FPS,
urmând să onoreze plata prin recuperarea datoriilor restante de la S.C.
ELECTRICA S.A.

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a subliniat faptul că, în
prezent, datorită situaţiei economice în care se află S.C. ELECTRICA S.A., din
pricina nerecuperării unor datorii restante neîncasate de la societăţi debitoare este
în imposibilitatea de a acoperi valoarea creditului faţă de Societatea Comercială
TERMOELECTRICA S.A. De asemenea, reprezentantul Ministerului Finanţelor
Publice a spus că singura soluţie o reprezintă această ordonanţă de urgenţă prin
care se urmăreşte stingerea datoriei în cadrul unui sistem de compensare în lanţ,
între cele două societăţi, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului  şi minister.

Domnul deputat Iuliu Vida a dorit lămuriri cu privire la pierderile rezultate
în urma valorificării  acţiunilor deţinute de S.C. ELECTRICA S.A., în valoare de
19.295.584 USD.

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că în conformitate cu
prevederile O.U.G. nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea S.C.
Combinatul Siderurgic �SIDEX� S.A. Galaţi, datoria combinatului către S.C.
ELECTRICA S.A. a fost convertită în acţiuni, în urma valorificării acestora s-a
recuperat o parte din datorie.
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Cu 24 voturi pentru şi 4 împotrivă a fost avizată favorabil iniţiativa
legislativă, în forma prezentată.

La punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond, în
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind  aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 131/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 12 decembrie 2002.
Au acordat aviz favorabil: Consiliul Concurenţei, Comisia pentru buget,

finanţe şi bănci, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru
industrii şi servicii.

Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului a prezentat proiectul de lege arătând necesitatea aprobării
acestei iniţiative legislative.

Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului a spus că prin această ordonanţă se urmăreşte asigurarea
îndeplinirii atribuţiilor pe care le are această instituţie şi modificarea structurii
conducerii operative.

Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului a precizat că, această instituţie este de interes public, având
personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului, şi în această calitate pune
în aplicare strategia Guvernului privind întregul proces de privatizare pentru
societăţile comerciale din portofoliul propriu şi urmează să implementeze
strategiile sectoriale de dezvoltare şi restructurare.

De asemenea, reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului a spus că APAPS nu doreşte o imixtiune în cadrul
conducerii societăţilor, neavând competenţă administrativă ci doreşte, prin
instrumente şi mijloace specifice, conform legislaţiei, implementarea strategiilor
de dezvoltare sectoriale.

Domnul vicepreşedinte Marin Gheoghe a spus că trebuie făcută distincţie
între implementarea şi monitorizarea strategiilor sectoriale pentru societăţile
comerciale aflate în proces de privatizare şi societăţile comerciale deja privatizate.
In cazul societăţilor comerciale aflate în proces de privatizare controlul exercitat
de APAPS se va face până la ultima clauză contractuală, conform contractului
dintre părţi, urmând ca în cazul acordărilor de facilităţi pentru societăţile
comerciale, prin intermediul implementării de strategii sectoriale, să se urmărească
cum a fost folosit banul public.

Doamna deputat Cornelia Lepădatu a spus că prin aplicarea prevederilor
acestei ordonanţe se încearcă de către stat consolidarea sectorului privat din
România prin implementarea unor strategii sectoriale privind dezvoltarea şi
restructurarea societăţilor comerciale, astfel încât acestea să funcţioneze, să-şi
găsească locul pe piaţă, să-şi sporească eficienţa.
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De asemenea, doamna deputat Cornelia Lepădatu precizează că nu trebuie
să ne fie indiferent cum funcţionează aceste societăţi, pentru că privatizarea
trebuie să conducă în fapt la eficienţă economică şi nu la închideri de societăţi,
dezmembrări sau vânzări de fier vechi, aşa cum s-a întâmplat, din păcate, în multe
cazuri, în trecut.

Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului a spus că din perioada 1992-1996 există peste 500
contracte de privatizare încheiate în baza unor studii de fezabilitate şi a unor
strategii prezentate de investitorii strategici, care beneficiau şi de facilitatea
recuperării  procentului de 60% din valoarea contractului. In privinţa acestor
contracte APAPS doreşte urmărirea fondurilor de restructurare economică care, în
fapt, nu fac parte din contractul de privatizare.

Cu  voturi 23 pentru şi 5 împotrivă a fost avizată favorabil iniţiativa
legislativă, cu amendamente.

La punctul 3 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea , în fond,
în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

In unanimitate a fost aprobată amânarea dezbaterilor asupra proiectului de
lege, datorită necesităţii punerii de acord asupra unor prevederi cuprinse în
ordonanţă a celor doi iniţiatori, respectiv, Ministerul Finanţelor Publice şi
Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului.

La punctul 4 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond a
proiectului de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2003  privind
mandatarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
să încheie acte adiţionale la contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni pentru
înstrăinarea acţiunii nominative de control după transformarea acesteia în acţiune
comună.

Proiectul de lege a primit aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ şi
a Consiliului Economic şi Social.

La acest punct al ordinei de zi au avut loc dezbateri generale urmând ca
dezbaterile pe articole şi votul final să aibă loc în cadrul şedinţei din 20 februarie
2003.

La ultimul punct al ordinei de zi, alte probleme curente ale activităţii
comisiei, doamna deputat Cornelia Lepădatu a venit cu două propuneri:

1) invitarea SIF Moldova la următoarea şedinţă a comisiei.
2) invitarea Consiliului Concurenţei precum şi a Oficiului Concurenţei,

într-o şedinţă viitoare a comisiei.
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Joi, 20 februarie 2003
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

Finanţelor Publice: doamna Gica Roşu� director general adjunct, doamna Lucica
Diaconescu � şef serviciu, doamna Victoria Mândru � şef serviciu şi domnul
Ştefan Nicolae� consilier, din partea Autorităţii pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului: domnul George Musliu� secretar de stat şi
domnul Victor Dimitriu � secretar de stat.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în
fond a proiectului de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2003
privind mandatarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor
Statului să încheie acte adiţionale la contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni
pentru înstrăinarea acţiunii nominative de control după transformarea acesteia în
acţiune comună.

In unanimitate a fost aprobat proiectul de lege, în forma prezentată.

        PREŞEDINTE,
     Dan Radu Ruşanu

                                                     SECRETAR,
 Lucia Cornelia Lepădatu

Expert parlamentar
             Alina Hodivoianu
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