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Nr. 21/I/265/11.04.2002

Proces verbal
al şedinţelor Comisiei

din  zilele de 9 şi 10 aprilie 2002

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi şi 9 absenţi, în
zilele de 09.04.2002, şi respectiv, 10.04.2002.

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:

     Marţi, 9 aprilie 2002:
    1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2002
privind valorificarea creanţei deţinută de Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Bancare asupra Societăţii Comerciale Artrom S.A. Slatina (PL
153/3.04.2002).

      2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

     Miercuri, 10 aprilie 2002:
   1.Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a

proiectului de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de
finanţare a organizării, funcţionării şi a activităţii legate de privatizare derulate
prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (PL
114/11.03.2002).

    2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Marţi, 9 aprilie 2002:

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

- din partea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare:
domnul Ionel Blănculescu � preşedinte şi doamna Elena Andrei� consilier.
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           Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul vicepreşedinte
Octavian Purceld.

La primul punct al ordinei de zi s-a dezbătut proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2002 privind
valorificarea creanţei deţinută de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Bancare asupra Societăţii Comerciale Artrom S.A. Slatina.Acest proiect de lege
a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 martie 2002.

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare a
prezentat această iniţiativă legislativă care are ca obiect valorificarea creanţei
deţinute de Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare asupra Societăţii
Comerciale Artrom S.A. Slatina, prin metoda cesiunii directe a creanţei către
firma SINARA Handel Gmbh, la preţul de 6 milioane USD, conform ofertei
ferme prezentate de această societate. Această creanţă neperformantă a societăţii
s-a datorat investiţiei din anul 1991, aprobată de către Ministerul Industriilor,
prin care în baza unui credit acordat de KFW Germania prin BANCOREX, s-au
achiziţionat utilaje din Germania. Aceste utilaje s-au dovedit a fi uzate moral şi
necorelate tehnologic cu restul fluxurilor deja existente, ele neputând fi folosite
în procesul de fabricaţie, din contră,  inducând costuri generate de
amortismente, de conservarea şi menţinerea lor în stare de securitate tehnică, de
consumuri energetice neproductive, dimensiunea acestor costuri fiind de
aproximativ 23.680.000.000 lei/anual.

           Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare
a precizat că,  această instituţie a preluat de la BANCOREX S.A., prin
Contractul de cesiune de creanţă, o creanţă în valoare totală de 473.805.392.931
lei asupra Societăţii Comerciale Artrom S.A. Slatina. Valoarea nominală a
creanţei neperformante  preluată de Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare
de la această societate, consolidată în USD  la data preluării, în conformitate cu
prevederile legale, a fost de 30.167.158 USD, din care jumătate reprezintă
valoarea creditului acordat de KFW Germania prin BANCOREX, în vederea
realizării investiţiei, iar cealaltă jumătate o reprezintă elementele adăugate de
bancă (provizioane, rezerva generală de risc a băncii, dobânzi, penalităţi,
majorări).

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare a
afirmat că oferta prezentată este serioasă, comparativ cu valoarea rezultată din
raportul de evaluare a activelor aparţinând Societăţii Comerciale Artrom S.A.
Slatina, întocmit de firma Deloitte&Touche, precum şi faţă de oferta prezentată
în cadrul licitaţiei organizate de AVAB pentru vânzarea creanţei asupra
societăţii.

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare a
declarat că, actul normativ are ca efect diminuarea datoriei publice, sub
următoarele aspecte:

1. plata integrală a sumei de 6 milioane USD ofertată, în termen de
10 zile de la data încheierii contractului de cesiune de creanţă, determină
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transferul acestei sume într-un orizont de timp foarte scurt în contul special
deschis pe seama Ministerului Finanţelor Publice, având ca destinaţie
răscumpărarea titlurilor de stat, în vederea diminuării datoriei publice interne, în
conformitate cu OUG nr. 38/2000;

2. organizarea de noi licitaţii pentru vânzarea creanţei deţinute
asupra societăţii sau pentru vânzarea bunurilor acesteia, ar induce cheltuieli
suplimentare.

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a întrebat dacă există o
legătură între acţionarul principal, respectiv, firma STARO STAHL UND
ROHREHANDEL Gmbh, SINARA Handel Gmbh şi KFW Germania.

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare a
precizat că nu există nici o legătură între aceste instituţii, din contră, din
raportul SRI cu privire la creanţa neperformantă a Societăţii Comerciale Artrom
S.A. Slatina, s-a constatat că aceasta s-a datorat unui management prost şi
nicidecum unei afaceri dubioase. De asemenea, s-a specificat faptul că în urma
aplicării acestei ordonanţe Societatea Comercială Artrom S.A. Slatina a
înregistrat o creştere a cifrei de afaceri, a producţiei (de la 25.000 T/an la
100.000 T/an) şi a numărului de locuri de muncă (de la 700 la 1000).

Domnii deputaţi Ion Mocioi şi Nicolae Enescu nu au fost de acord
cu avizarea favorabilă a acestei iniţiative legislative, considerând că la
Societatea Comercială Artrom S.A. Slatina s-a derulat o afacere dubioasă care a
avut ca efect creanţa neperformantă înregistrată la această societate.

Domnul deputat Iuliu Vida a propus avizarea favorabilă a
iniţiativei legislative, afirmând că această ordonanţă şi-a produs deja efectele.

Cu 18 voturi pentru, 3 împotrivă şi 1 abţinere a fost avizat proiectul
de lege, în forma adoptată de Senat.

Miercuri, 10 aprilie 2002:
Au fost invitate şi au participat la lucrările Comisiei, următoarele

persoane:
- din partea Ministerului Industriei şi Resurselor: domnul Romulus

Moucha� secretar de stat, doamna Rodica Dimitriu � director general şi doamna
Silvia Vlad � director general.

         Lucrările şedinţei au fost conduse de  domnul vicepreşedinte
Octavian Purceld.

La primul punct al ordinei de zi a avut loc dezbaterea proiectului
de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a
organizării, funcţionării şi a activităţii legate de privatizare derulate prin Oficiul
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie. Au acordat avize favorabile
acestei iniţiative legislative Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social.
De asemenea, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia juridică de
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disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru industrii şi servicii au acordat avize
favorabile proiectului de lege.

Reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în
Industrie,  care a prezentat acest proiect de lege, a afirmat că Oficiul
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie şi-a început activitatea la data
de 1 noiembrie 2001, implicându-se direct în derularea activităţilor necesare
realizării prevederilor acordului PSAL II, respectiv pregătirea privatizării a
două societăţi comerciale din domeniul distribuţiei de energie electrică, a
societăţilor comerciale din domeniul distribuţiei de gaze naturale şi a 51% din
acţiunile Societăţii Naţionale �PETROM� � S.A.. Aceste societăţi necesită un
ciclu lung de pregătire şi realizare a privatizării, ca urmare, este foarte puţin
probabilă încasarea unor venituri din privatizare până în semestrul II al anului
2002.

          Reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în
Industrie a precizat că, în aceste condiţii, apare necesitatea  ca, prin derogare de
la dispoziţiile art. 9 din OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor
comerciale, pentru organizarea şi funcţionarea corespunzătoare a acestei
instituţii să se aprobe reţinerea permanentă la dispoziţia acesteia a unei sume
din veniturile încasate din vânzarea acţiunilor emise de societăţile şi companiile
naţionale. Totodată s-a propus reţinerea permanentă la dispoziţia instituţiei şi a
unei sume din veniturile încasate din vânzarea acţiunilor emise de de către
societăţile comerciale la care Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în
Industrie în numele Ministerului Industriei şi Resurselor, îşi exercită drepturile
ce decurg din calitatea de acţionar, precum şi din dividende.

Reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în
Industrie a precizat că din veniturile încasate din vânzarea de acţiuni şi din
dividende, se acoperă cheltuielile efectuate, se reîntregeşte suma care rămâne la
dispoziţia acestei instituţii, diferenţa urmând a se vira  lunar la  Trezoreria
Statului,   într-un cont special deschis pe seama Ministerului Finanţelor Publice,
până la data de 25 ale lunii următoare celei pentru care se datorează sumele
respective.

           La titlul ordonanţei, domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a
avut un amendament de completare a textului, în vederea simplificării şi
clarificării acestuia.

In unanimitate a fost aprobat titlul ordonanţei, cu amendament.
La art. 1 domnul deputat Grigore Rădulescu a avut un amendament

prin care s-a prevăzut eliminarea sintagmei �inclusiv cele realizate în anul 2000
şi nevărsate la bugetul statului�. Motivaţia acestui amendament o constituie
faptul că, precizările eliminate sunt incluse în prevederile Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi
Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001.

In unanimitate a fost aprobat art. 1, cu amendament.
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La art. 2 (1) Comisia pentru politică economică, reformă şi
privatizare împreună cu Comisia pentru industrii şi servicii au propus un
amendament în care s-a prevăzut introducerea sintagmei �precum şi din alte
venituri constituite conform legii�. Motivaţia acestui amendament o constituie
necesitatea precizării că, suma la dispoziţia Oficiului Participaţiilor Statului şi
Privatizării în Industrie, în vederea  susţinerii programelor de restructurare, se
poate constitui şi din alte venituri în afară de vânzarea de acţiuni şi dividende.

In unanimitate a fost aprobat art. 2 (1), cu amendament.
La art. 2 (2) Comisia pentru politică economică, reformă şi

privatizare împreună cu Comisia pentru industrii şi servicii au propus un
amendament în care s-a prevăzut  abrogarea  alineatului 2 al art.2,
considerându-se că prevederea acestuia este redundantă în contextul noii
legislaţii privind privatizarea, respectiv Legea nr. 137/2002 privind unele
măsuri pentru accelerarea privatizării.

In unanimitate a fost aprobat art. 2 (2), cu amendament.
In unanimitate a fost aprobat art. 2 (3), în forma prezentată.
In unanimitate a fost aprobat art. 2 (4), în forma prezentată.
In unanimitate a fost aprobat art. 2 , în întregime.
In unanimitate a fost avizat proiectul de lege, cu amendamente.

        VICEPREŞEDINTE,

   Octavian Mircea Purceld
    SECRETAR,

                Iuliu Vida

Expert parlamentar
Alina Hodivoianu


