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PROCES � VERBAL

al  şedinţei comisiei din zilele de 16 - 18.10.2001

La lucrările comisiei din zilele de 16 - 18.10.2001 sunt prezenţi 24 deputaţi,
fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei nu au participat invitaţi.

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Florin Georgescu, preşedintele
comisiei.

Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi:

I. FOND

1. Proiectul de Lege privind Ordonanţa Guvernului nr. 14/2001
pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între
Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa
financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru
Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Program pentru
managementul deşeurilor în Piatra Neamţ, România", semnat la
Bruxelles la 23 octombrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie
2000. PL494/2001
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.
66/1999 privind autorizarea Fondului Proprietăţii de Stat de a
acorda un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 50
miliarde lei Societăţii Comerciale "COMTIM" S:A: Timişoara.
PL186/1999 - reexaminare -
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3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 62/1999 privind unele măsuri de restructurare
financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - BANCOREX
S.A. PL176/1999 - reexaminare -
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 89/1999 privind unele măsuri de restructurare
financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - BANCOREX
S.A. PL239/1999 - reexaminare -
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 115/1999 privind unele măsuri de restructurare
financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - BANCOREX
S.A. PL273/1999 - reexaminare -
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
38/1999 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă nr. 67/1998, a Ordonanţei de urgenţă nr. 89/1999 şi a
Ordonanţei de urgenţă nr. 115/1999. PL286/1999 - reexaminare
7. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 7 din Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 217/1999 privind modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind
impozitul pe profit.PL77/2001
8. Propunerea legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice
care au subscris unităţi de fond la Fondul Naţional de Investiţii.
PL78/2001
9. Propunerea legislativă privind susţinerea proprietarilor de
terenuri de păşunat şi crescătorilor de animale. PL325/2001
10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 72/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul
financiar preventiv.PL571/2001

II. RAPOARTE COMUNE CU COMISIA
SIMILARA A SENATULUI

11. Raportul Comisiei  Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 1998.
12. Raportul Comisiei  Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 1999.
13. Raportul Comisiei  Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2000.

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:
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I. FOND

1. Proiectul de Lege privind Ordonanţa Guvernului nr. 14/2001 pentru
ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi
Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Program pentru
managementul deşeurilor în Piatra Neamţ, România", semnat la Bruxelles la 23
octombrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000. PL494/2001

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere întrucât proiectul de Lege având acelaşi conţinut (P.L. nr.
377/2001) a fost promulgat ca Lege sub nr. 512 din 4 octombrie 2001, astfel că
proiectul de Lege pentru aprobarea ordonanţei în cauză este lipsit de obiect.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 66/1999
privind autorizarea Fondului Proprietăţii de Stat de a acorda un sprijin financiar
nerambursabil în valoare de 50 miliarde lei Societăţii Comerciale "COMTIM" S:A:
Timişoara. PL186/1999 - reexaminare -

S.C. COMTIM S:A: Timişoara are capitalul social de 528.379.471 mii lei,
Fondul Proprietăţii de Stat deţinând un procent de 68,933% din acesta.

În cursul anilor 1998 - 1999, Fondul Proprietăţii de Stat a iniţiat
privatizarea pachetului de acţiuni deţinut, în urma publicităţii realizate nefiind depusă
nici o ofertă de cumpărare în acţiuni.

Apare necesitatea susţinerii financiare imediate, însă pe o perioadă limitată,
până la numirea judecătorului sindic, în scopul procurării de materii prime, prin
acordarea unui sprijin financiar nerambursabil în valoare de 50 mld. lei de către
Fondul Proprietăţii de Stat.

În urma reexaminării, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport în forma prezentată de iniţiator.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 62/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de
Comerţ Exterior - BANCOREX S.A. PL176/1999 - reexaminare -

În urma reexaminării, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât
menţinerea raportului suplimentar.

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 89/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de
Comerţ Exterior - BANCOREX S.A. PL239/1999 - reexaminare -

În urma reexaminării, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât
menţinerea raportului suplimentar.

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 115/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de
Comerţ Exterior - BANCOREX S.A. PL273/1999 - reexaminare -

În urma reexaminării, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât
menţinerea raportului suplimentar.
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6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1999
privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 67/1998, a Ordonanţei
de urgenţă nr. 89/1999 şi a Ordonanţei de urgenţă nr. 115/1999. PL286/1999 -
reexaminare -

În urma reexaminării, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât
menţinerea raportului iniţial.

7. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 7 din Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 217/1999 privind modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit.PL77/2001

In conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat, în şedinţa
din 16 octombrie 2001, propunerea legislativă pentru modificarea art. 7 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 217/1999 privind modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, şi au constatat
următoarele:

- în formularea iniţială, de reducerea prevăzută la art. 7 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 217/1999 privind modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit beneficiau contribuabilii care
încasau venituri în valută din exportul bunurilor realizate "din activitatea proprie,
direct sau prin contract de comision". Prin prezenta iniţiativă legislativă se
urmăreşte lărgirea sferei persoanelor care beneficiază de această reducere, prin
cuprinderea în această categorie a tuturor contribuabililor care exportă bunuri de
"provenienţă românească";

-  introducerea termenului "provenienţă românească" fără o determinare a
sferei de cuprindere, ar putea duce la imposibilitatea aplicării în practică a acestei
prevederi dar mai ales a verificării respectării ei;

- simpla eliminare a condiţiei ca exportatorul să fie şi producător al
bunurilor exportate ar putea avea un efect negativ asupra stimulării sectorului
productiv şi, implicit,  asupra veniturilor la bugetul de stat;

- sintagma "exportul de bunuri de provenienţă românească" nu este de
natură a contribui la atingerea scopului enunţat în "Expunerea de motive", şi anume la
"stimularea exportului de produse cu un grad de prelucrare ridicat şi a
exporturilor complexe";

- de asemenea, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 217/1999 privind
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe
profit a fost aprobată prin Legea nr. 189/2001, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 196 din 19 aprilie 2001. Acest act normativ aduce mai multe
modificări şi completări unor articole din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
217/1999, printre acestea numărându-se şi art. 7.

Faţă de cele arătate mai sus, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi
bănci au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative pentru
modificarea art. 7 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/1999 privind
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe
profit.
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8. Propunerea legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au
subscris unităţi de fond la Fondul Naţional de Investiţii. PL78/2001

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere întrucât o eventuală responsabilitate a statului pentru
prejudicii cauzate din culpa agenţilor săi, trebuie mai întâi stabilită printr-o hotărâre
judecătorească definitivă, care să fixeze şi obligaţia de despăgubire.

Potrivit prevederilor Legii nr. 81/1999 a datoriei publice, emisiunea
titlurilor de stat ar însemna preluarea la datoria publică internă a sumelor de bani
revendicate de persoanele care au investit în Fondul Naţional de Investiţii (sume care
încă nu au fost determinate), măsură care ar conduce la împovărarea bugetului de stat.

În această situaţie, devin incidente dispoziţiile art. 10 alin. (2) din Legea nr.
72/1996 privind finanţele publice, în conformitate cu care iniţiatorilor le revine
obligaţia să prevadă în proiect şi mijloacele necesare acoperii golului de venituri
generat bugetului de stat.

Totodată, menţionăm că unele măsuri tranzitorii pentru recuperarea
sumelor investite la acest fond au fost stabilite prin dispoziţiile Legii nr. 333/2001,
privind unele măsuri pentru diminuarea consecinţelor încetării răscumpărării de
unităţi de fond de către Fondul Naţional de Investiţii, publicată în Monitorul Oficial
al României Partea I-a, nr. 360 din 4 iulie 2001.

Faţă de cele prevăzute mai sus şi având în vedere punctul de vedere al
Guvernului, propunem respingerea acestei iniţiative legislative.

9. Propunerea legislativă privind susţinerea proprietarilor de terenuri de
păşunat şi crescătorilor de animale. PL325/2001

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere pentru următoarele considerente:

- prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile
agricole "producătorii agricoli care deţin sau administrează exploataţii agricole, pot
beneficia de sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii pe produs, în
scopul îmbunătăţirii eficienţei economice, creşterii producţiei şi indicilor de calitate
ai produselor agricole".

Potrivit art. 9 din ordonanţa de mai sus, exploataţiile agricole pot benefica
de facilităţi financiare din partea statului, pentru investiţii privind cumpărarea de
tractoare sau alte utilaje agricole, precum şi construcţii de adăposturi în zootehnice,
sere, plantaţii de pomi, viţă de vie, hamei etc.

În cadrul aceluiaşi articol se prevede că "fondurile şi sursele de finanţare,
precum şi modul de acordare a facilităţilor se stabilesc anual prin hotărâre a
Guvernului, înainte de începerea anului agricol."

- cu referite la măsurile de ameliorare a terenurilor ocupate cu pajişti, există
deja în stadiu de proiect, "Legea Zootehniei" care prevede la art. 17, obligaţia
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor de a elabora strategia de
organizare şi exploatare pajiştilor, parametrii tehnici şi metodologia recomandată
deţinătorilor de terenuri agricole folosite pentru furajarea animalelor.

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2001
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind
auditul intern şi controlul financiar preventiv.PL571/2001
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În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere, întrucât dispoziţiile cuprinse în actul normativ mai sus
menţionat au fost preluate în Legea de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr.
119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv. Drept urmare,
proiectul de lege aflat în dezbatere rămâne fără obiect.

II. RAPOARTE COMUNE CU COMISIA
SIMILARA A SENATULUI

11. Raportul Comisiei  Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 1998.
12. Raportul Comisiei  Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 1999.
13. Raportul Comisiei  Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2000.

Comisiile reunite au luat în dezbatere rapoartele Comisiei  Naţionale a
Valorilor Mobiliare pe anii 1998 - 2000. În urma analizei au rezultat o serie de
propuneri şi sugestii care se regăsesc în rapoartele comisiilor şi care urmează a fi
discutate în Plenul celor două Camere.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu

Întocmit,
Popescu Luminiţa
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