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Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:

                          1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.208/2002 pentru modificarea
şi completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea
privatizării (PL725/24.12.2002)

                      2. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunererii legislative pentru
 modificarea şi completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru
accelerarea privatizării (PL5/14.01.2003)
                        3. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea
procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi  naţionale,
companii naţionale şi societăţi comerciale cu  capital majoritar de stat
(PL240/20.03.2003)
                        4. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2003 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea
procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale,
companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital  majoritar de stat
(PL283/14.04.2003)
                       5. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2003 pentru modificarea
art.10 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2003 privind
stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi
naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
(PL388/13.06.2003)
                    6. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr.44/2003 pentru completarea articolului 2
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului
de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii
naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat (PL464/28.07.2003)

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu
Ruşanu.
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          La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51
şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea Autorităţii pentru
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului: domnul secretar de stat
Claudiu Seucan şi domnul consilier Mihai Olariu; din partea Ministerului
Finanţelor Publice: doamna consilier Lucica Diaconescu, doamna şef de
serviciu Daniela Manoli şi domnul şef de serviciu Ion Gogoescu, iar din partea
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei: domnul secretar de stat
Ioan Cindrea, doamna director Simona Bordeianu şi doamna expert Cecilia
Sebe.

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a citit ordinea de zi şi a propus
completarea cu încă două proiecte de Lege sosite la Comisie în ziua precedentă
şi care se referă la modificări la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2003
aflată în dezbatere, astfel:

- proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2003
pentru modificarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2003
privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor
societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital
majoritar de stat   (PL488/02.09.2003) şi

- proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2003
pentru modificarea art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2003
privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor
societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital
majoritar de stat   (PL490/02.09.2003).

Supusă la vot propunerea este aprobată cu  27 voturi pentru, un vot contra
şi o abţinere.

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a solicitat ca Guvernul să
explice de ce Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2003 are cinci ordonanţe
de modificare şi completare în ultimile şase luni. În acest fel, mediul economic
este viciat, agenţii economici sunt revoltaţi, iar parlamentarii sunt acuzaţi de
instabilitate legislativă.

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a propus retrimiterea setului de
ordonanţe la Guvern care să prezinte un singur text de lege.

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a precizat că Parlamentul este
forul legislativ şi rolul nostru este de a face ordine în legislaţie, iar în cazul în
dezbatere vom opera cele cinci ordonanţe în textul Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. nr.8/2003. Deci, din opt acte normative scoatem 3 proiecte de
lege de aprobare, iar restul de cinci ordonanţe le abrogăm. 

Doamna secretar Lucia-Cornelia Lepădatu a spus că este de acord cu
precizarea domnului Marin cu sublinierea că în acest fel am mai procedat când
am avut situaţii similare. 

Domnul deputat Ion Mocioi arată că practica parlamentară este viciată de
sistemul de ordonanţe şi cere să notificăm Guvernului să nu  mai dea ordonanţe
şi să facă numai proiecte de  legi. Propune respingerea tuturor ordonanţelor
aflate în dezbatere.
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Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu evidenţiază lipsa de coerenţă a
Guvernului în emiterea actelor normative şi lipsa de seriozitate a iniţiatorului,
respectiv Autoritatea pentru Administrarea Participaţiilor Statului care a elaborat
în decursul ultimilor şase luni cinci ordonanţe fiecare modificând câte un articol
din Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului nr.8/2003. Consideră că pentru
dezbaterea celor 8 acte normative ar fi trebuit să fie prezent domnul ministru
Ovidiu Muşetescu personal.

Domnul deputat Francisc Pecsi roagă iniţiatorii să prezinte dacă aceste
modificări repetate nu au influenţă asupra Raportului de ţară a UE, pentru că ţara
noastră a fost in repetate rânduri criticată pentru instabilitate legislativă.

 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin precizează că propunerea sa are
în vedere simplificarea, uşurarea procesului legislativ, fără a exclude dezbaterea
fiecărui ordonanţe în parte. 

Domnul deputat Napoleon Pop atrage atenţia că setul de ordonanţe este un
amalgam de probleme, care nu sunt exclusiv de competenţa Comisiei nostre.

Consideră că problemele referitoare la disponibilizări privesc Comisia
pentru muncă, cele referitoare la extinderea unor facilităţi de plată sunt de
competenţa Comisiei de buget, etc. Apreciază că intenţia iniţiatorului de a
înlătura unele discriminări s-a transformat în accentuarea altora. Ceea ce este
supărător este faptul că ordonanţele fac nominalizări de societăţi comerciale
exceptate, ceea ce nu este corect pentru o lege care trebuie să fie generală.
Precizează că rolul Comisiei noastre este de a crea cadrul general pentru
privatizare.

Domnul secretar de stat Claudiu Seucan arată că aceste ordonanţe se
adresează unui număr limitat de agenţi economici aflaţi în portofoliul Autorităţii
pentru Administrarea Participaţiilor Statului şi modificările succesive pot fi uşor
"topite" în actul normativ la care se referă.

Apoi face o prezentare succintă a Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr.
208/2002 arătând că aceasta a rezultat din nevoia unor reglementări pentru
societăţile comerciale pentru care strategia de privatizare a fost aprobată de către
Guverna.

Ordonanţa instituie o procedură de supraveghere financiară pentru
societăţile comerciale aflate în perioada de administrare specială şi suspendă
toate acţiunile judiciare şi extrajudiciare pe perioada de la data instituirii
supravegherii şi până la data privatizării.

Realitatea a arătat că în unele societăţi comerciale se întâmplă diverse
situaţii ciudate în perioada pre-privatizare şi s-a simţit nevoia de protejare a
intereselor statului.

O altă serie de prevederi cu privire la conversia datoriilor în acţiuni,
scutiri de la plata majorărilor de înrziere au fost introduse pentru ca Autoritatea
pentru Administrarea Participaţiilor Statului să poată privatiza in condiţii
normale unele societăţi din portofoliu propriu.

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld propune respingerea în bloc a
tuturor ordonanţelor pe care să le trimitem la Autorităţii pentru Administrarea
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Participaţiilor Statului pentru a face o lege unitară.
Doamna secretar Lucia-Cornelia Lepădatu arată că nu avem motive să le

trimitem la APAPS deoarece Regulamentul spune că o Comisie sesizată cu un
proiect de lege trebuie să il dezbată, ceea ce înseamnă aprobare, modificare sau
respingere.

Domnul deputat Ştefan Păşcuţ spune că nu doreşte producerea unei
disfuncţionalităţi a Comisiei, dar trebuie să realizăm un lucru bun şi că
iniţiatorul este cel în măsură să facă un singur act normativ care să le cuprindă
pe toate cele aflate în dezbatere.

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin reaminteşte că este de
competenţa Comisiei de a  efectua simplificarea legislaţiei şi că proiectele
înregistrate la Camera Deputaţilor trebuie dezbătute: acceptate sau respinse şi nu
întoare la Guvern. 

Doamna secretar Lucia-Cornelia Lepădatu subliniază încă o dată că nu se
poate contraveni regulilor de tehnică legislativă.

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin supune la vot propunerea de a se
începe discutarea pe articole a Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului nr. 208/2002,
care este aprobată cu 9 voturi pentru, 5 împotrivă şi 3 abţineri.

Domnul deputat Ion Mocioi propune înlocuirea cuvântului "privind" cu
"pentru" în titlul ordonanţei.

Se pune la vot titlul proiectului de lege, care este aprobat cu 10 voturi
pentru, 4 voturi împotrivă şi două abţineri.

Amendamentul de modificare a articolului unic este aprobat cu 24 voturi
pentru şi 5 abţineri.

La reluarea dezbaterilor, după o scurtă pauză, domnul vicepreşedinte
Octavian Purceld propune sistarea lucrărilor şi reluarea în şedinţele următoare
ale Comisiei deoarece domnul secretar de stat Claudiu Seucan a fost solicitat la
altă Comisie şi nu mai este prezent. Importanţa actelor normative aflate în
dezbatere reclamă imperios prezenţa iniţiatorului pentru a răspunde la întrebări
şi pentru asumarea răspunderii pentru textul elaborat. Propunerea a fost aprobată
în unanimitate.

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din numărul total de 31
deputaţi - au absentat: grup parlamentar PSD: Popescu Ioan Dan şi Puwak
Hildegard Carola.

                  PREŞEDINTE,
               Dan Radu Ruşanu

                                                             SECRETAR,
                                                                Iuliu Vida

                     Expert parlamentar
                Olga Tutoveanu
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