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din  zilele de 8 şi 9 octombrie 2002

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi, în ziua de  8.10.2002 şi
28 deputaţi, în ziua de 9.10.2002.

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:

Marţi, 8 octombrie 2002

1.Informare privind stadiul privatizării la Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor.
2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Miercuri, 9 octombrie 2002

1. Informare privind stadiul elaborării proiectului de lege referitor la
cooperaţia din România prezentată de Ministerul pentru Intreprinderile
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.
2. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative pentru
completarea Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor (PL
nr.65/25.03.2002).
3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

 Marţi, 8 octombrie 2002

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

Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei, din partea
Ministerului Dezvoltării şi Prognozei domnul secretar de stat Ţiplica Gheorghe
şi din partea Agenţiei Domeniilor Statului: domnul Popa Corneliu � director
general şi  domnul Cătălin Sandu � director direcţia juridică.
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La începutul şedinţei, domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu, la iniţiativa
grupului parlamentar PSD, a supus la vot membrilor comisiei, suplimentarea
ordinei de zi cu  dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de lege pentru
modificarea alin.(1) lit.b) al art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
24/1998 privind regimul zonelor defavorizate primit de Comisie în data de 7
octombrie şi având ca termen de raport data de  8 octombrie 2002.

Această iniţiativă legislativă a fost prezentată membrilor comisiei de către
reprezentantul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei domnul secretar de stat
Gheorghe Ţiplica care a spus ca această modificare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate are la bază o amplă
analiză cu Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor .

În general, politica de acordare a facilităţilor a avut efecte pozitive, dar în
domeniul prelucrării şi conservării cărnii s-au constatat unele efecte negative,
astfel: din totalul de 2591 miliarde lei facilităţi la import, facilităţile la import
pentru carne au reprezentat 1.886 miliarde lei, în timp ce investiţiile făcute în
domeniul cărnii reprezintă 6,8%, iar creşterea locurilor de muncă reprezintă
5,7%.

S-a menţionat de asemenea, nemulţumirea producătorilor autohtoni faţă
de concurenţa neloială practicată de importatori, care blochează dezvoltarea
sectorului zootehnic din ţara noastră.

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a întrebat dacă această modificare
nu va duce la o scumpire a produselor din carne.

Domnul secretar de stat Ţiplica a spus că s-a discutat şi cu patronatul
importatorilor de carne care spun că piaţa nu va suferi din punct de vedere al
ofertei şi al preţului.

Domnul deputat Tudose Mihai a precizat că ar trebui să se facă
diferenţiere între importatori, cei care au făcut şi investiţii peste o anumită
valoare să beneficieze în continuare de facilităţi vamale. La această remarcă şi
domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a dat exemple din judeţul Hunedoara de
importatori de bună credinţă şi cei profitori la care Garda Financiară a luat
măsuri de sancţionare.

Domnul secretar de stat Ţiplică Gheorghe a explicat faptul că prin norme
s-a încercat să se oprescă acestă eludare a legii, dar s-a constatat că administrativ
nu se poate stăpâni fenomenul.

Domnii deputaţi Marcu Gheorghe, Spiridon Nicu, Godja Petru, Giuglea
Ştefan, Rădulescu Grigore au arătat că legea zonelor defavorizate n-a făcut
altceva decât să inducă o concurenţă neloială, să sufoce agricultura şi să
dezavantajeze  producătorii autohtoni.

Domnul deputat Pop Napoleon face un istoric asupra taxelor vamale
pentru produsele agricole menţionând că în acordul rundei Uruguay  al GATT s-
a stabilit un nivel al taxelor vamale de 200% pentru grupa 1-24 din tariful vamal
armonizat, pentru protecţia producţiei interne a fiecărei ţări. Acest procent a
scăzut de-a lungul timpului. Având în vedere începerea negocierilor de aderare
la UE trebuie stabilită o politică pe termen lung care să aibă în vedere stimularea
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producţiei interne, motiv pentru care susţine să nu se acorde facilităţi vamale la
aceste produse.

Doamna deputat Lepădatu Cornelia susţine afirmaţiile antevorbitorului în
sensul stimulării producţiei autohtone de carne,precizând că  acest proiect de
lege împreună cu alte acte normative vor întregi cadrul legislativ necesar
dezvoltării sectorului zootehnic, obiectiv important al politicii actualului
Guvern.

Domnul deputat Purceld Octavian spune că este deosebit de complicată
ridicarea unei facilităţi, mai ales că ţine de domeniul sensibil al agriculturii iar la
dosar nu există nici un aviz din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii  referitor la acest proiect legislativ.

Domnul deputat Păşcuţ  Ştefan este de acord că trebuie acţionat acolo
unde sunt probleme, fiind de acord cu proiectul de lege, menţionând însă că
acesta nu este suficient pentru rezolvarea problemelor din zootehnie.

Domnul deputat Mocioi Ion consideră propunerea ca inoportună pentru că
aceste zone defavorizate vor rămâne fără carne, având în vedere că sectorul
zootehnic este rămas în urmă în aceste zone.

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu propune să se treacă la votarea legii
pe articole.

S-a votat titlul legii  în unanimitate.
La art.I alin.(1) lit.b) domnul deputat Rădulescu Grigore a propus un

amendament de scoatere a cuvântului �producţia�din conţinutul articolului,
deoarece în practică nu se foloseşte termenul �producţie de carne�.
Amendamentul a fost respins cu 5 voturi pentru,2 abţineri şi 21 împotrivă.

La art.II Comisia a propus următorul  amendament, care a fost aprobat cu
27 de voturi pentru şi un vot împotrivă: �Contractele de livrări de materii prime
pentru producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii încheiate până la data
intrării în vigoare a prezentei legi beneficiază în continuare de scutirea de taxe
vamale, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2002.�

Domnul deputat Marin Gheorghe propune eliminarea articolului III din
propunerea legislativă  deoarece data intrării în vigoare înscrisă în conţinutul
proiectului de lege va fi depăşită la data publicării în Monitorul Oficial.

În unanimitate  amendamentul de la art.III a fost aprobat.
Legea în ansamblul ei a fost aprobată cu 26 voturi pentru, o abţinere şi un

vot împotrivă.
La primul  punct al ordinei de zi s-a trecut la discutarea informării  privind

stadiul privatizării la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei, din partea Agenţiei

Domeniilor Statului: domnul Popa Corneliu � director general, domnul Cătălin
Sandu � director direcţia juridică.

Domnul director general Popa Corneliu a prezentat situaţia actuală a
privatizării societăţilor comerciale agricole care se privatizează în conformitate
cu prevederile Legii nr. 268/2001 şi H.G. nr. 626/2001 pentru care Agenţia
Domeniilor Statului a emis procedurile de privatizare.
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Pentru accelerarea privatizării şi creşterea atractivităţii societăţilor
comerciale ce au rămas de privatizat, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor a emis Ordinul nr.247/12.06.2002 publicat în Monitorul Oficial al
României prin care se aprobă procedurile de privatizare prin metoda licitaţiei cu
strigare.

Prin apariţia ultimelor reglementări procedurale au fost create premizele
unor privatizări corecte, transparente şi în ritm accelerat.

1. Până în prezent au fost privatizate un număr de 227 societăţi
comerciale agricole, astfel:

•  în anul 2000 � un număr de 105 societăţi;
•  în anul 2001 � un număr de 59 societăţi;
•  în perioada 01.01.2002 � 30.09.2002 � un număr de 63 societăţi.

De menţionat că sunt în curs de definitivare şi semnare  contracte de
vânzare-cumpărare la un număr de 2 societăţi comerciale ale căror
negocieri au fost încheiate.

2. Sunt în procedură de privatizare un număr de 55 societăţi comerciale.
3. Un număr de 14 societăţi comerciale publicate pentru privatizare şi

care nu au fost ofertate sunt în procedură de restructurare.
4. Au mai rămas de publicat un număr de 163 societăţi comerciale

agricole pentru care nu au fost întocmite note de privatizare până în
prezent. Dosarele acestor societăţi sunt în diferite stadii de actualizare.

5. Pentru un număr de 15 societăţi se întocmesc note de privatizare.
6. Un număr de 280 societăţi comerciale sunt sub incidenţa Legii nr.

64/1995 privind falimentul şi reorganizarea judiciară. O parte din
aceste societăţi  vor intra în procedură de privatizare în cazul în care
judecătoriile vor admite suspendarea procedurii falimentului conform
O.G. nr. 38/2002.

Prin apariţia Legii nr. 254/2002 se crează posibilitatea privatizării şi
reintegrării în circuitul economic a societăţilor comerciale agricole care au o
situaţie financiară şi de producţie dificilă şi care, fără ştergerea unor datorii
bugetare şi a penalităţilor aferente, ar fi ajuns la faliment.

Legea este aplicabilă şi societăţilor comerciale privatizate anterior care
pot beneficia de unele reeşalonări al datoriilor bugetare şi ştergerea unor
penalităţi aferente datoriei de bază. Această lege este morală şi reparatorie,
deoarece societăţile comerciale agricole cu capital de stat sau mixt, în prima
perioadă a reformei economice din România, au susţinut protecţia socială a
populaţiei prin preţurile practicate (adesea sub preţul de producţie),nu au reuşit o
adaptare rapidă la condiţiile economiei de piaţă, privatizarea lor a început practic
în a doua jumătate a anului 2000, iar creditele de producţie şi dobânzile la
credite (ajungând până la 150% pe an) au dus la decapitalizarea totală a
societăţilor.

De asemenea, importurile unor produse agricole fără taxe vamale sau cu
taxe mici au concurat mai mult sau mai puţin producţia agricolă internă.
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În anexa la Legea nr. 254/2002 sunt cuprinse un număr de 579 societăţi, la
care facilităţile legii se aplică integral. Menţionăm că nu toate aceste societăţi
cuprinse în listă vor putea beneficia de aceste facilităţi, deoarece 280 dintre
acestea sunt în procedură de faliment şi practic nu vor putea susţine programul
de relansare a activităţii de producţie.

De asemenea, un număr de 45 societăţi comerciale cuprinse în listă au fost
privatizate în perioada apariţiei legii şi nu vor beneficia de ştergerea datoriilor
bugetare de bază.

Domnul deputat Napoleon Pop întreabă ce capital social a rămas de
privatizat şi care este proporţia de câştig faţă de capitalul social, la privatizare.

Domnul director general Popa Corneliu nu poate da o cifră exactă de
capital social rămas neprivatizat dar spune că procentul de recuperare a
capitalului social prin vânzare este de 30-40%.

Domnul deputat Vida Iuliu întreabă ce se întâmplă cu cele 280 de societăţi
aflate sub incidenţa Legii nr.64/1995 privind falimentul şi reorganizarea
judiciară, având în vedere durata de 4-5 ani a procedurilor de lichidare şi dacă
nu e cazul să se schimbe legislaţia.

Domnul director general Popa Corneliu spune că din cele 280 societăţi
comerciale agricole au reuşit să scoată 40 de sub incidenţa acestei legi.

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu spune că lichidatorii scot activele
pentru vânzare şi concesionează terenurile, iar cei ce cumpără sunt interesaţi de
concesionarea terenurilor care la pot menţine dacă îşi plătesc redevenţa.

Domnul director general Popa Corneliu spune că toate contractele făcute
de ADS sunt cu vânzare de pachet de acţiuni şi concesionare de terenuri,
contractele încheindu-se concomitent. Dacă cumpărătorul pune societatea în
faliment se reziliază şi contractul de concesionare.

Domnul deputat Marin Gheorghe spune că statul român înainte de 1945
avea o suprafaţă a statului, la care s-au adăugat domeniile regale şi terenurile
recuperate de sub luciu de apă, ce însuma aproximativ 800.000 ha. Pune
întrebarea cu ce suprafaţă va rămâne ADS-ul şi cum va fi ea gestionată.

Domnul director general Popa Corneliu spune că în urma inventarierii s-a
identificat cca. 700.000 ha de teren din care pentru 500.000 ha sunt încheiate
contracte de concesionare şi pe 200.000 ha contracte de arendare.

Domnul deputat Enescu Nicolae, referindu-se la cele 156 de societăţi
comerciale scoase la privatizare, precizează că sunt persoane ce au depus la
ADS scrisori de intenţie la care nu au primit nici un răspuns.

Doamna deputat Lepădatu Cornelia a întreabat la ce se referă procedura
de restructurare şi ce sume s-au încasat în anul 2002 din redevenţă şi din
privatizare.

Domnul director general Popa Corneliu a răspuns că societăţile scoase de
două ori la privatizare, la care nu s-a prezentat nici un ofertant intră în procesul
de restructurare a activelor şi de concesionare a terenurilor. În anul 2002 s-au
încasat 520 miliarde lei, din care 380 miliarde lei din redevenţă şi diferenţa din
privatizare.
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Domnul deputat Marcu Gheorghe spune că ar fi bine să se facă o
cuantificare a sumelor din  redevenţă şi a datoriilor societăţilor comerciale prin
raportare la numărul de hectare deţinute.

Domnul director general Popa Corneliu spune că redevenţa medie pe
hectar este de 1.400.000-1.500.000 lei /ha.

Domnul deputat Purceld Octavian a apreciat că materialul prezentat este
extrem de sumar, lipsesc listele cu societăţi în diferite stadii ale procesului de
privatizare, nu se face nici o exprimare în formă valorică a activităţii şi nu este
specificată politica de viitor a ADS.

Domnul director general Popa Corneliu a răspuns că în invitaţia de
prezentare la Comisie nu era menţionat decât o informare privind stadiul
privatizării şi a spus  că va pune la dispoziţia Comisiei �Ghidul
investitorului�elaborat de ADS care conţine listele menţionate în informare.

Domnul deputat Purceld Octavian întreabă de ce Horticola a trecut la
Regia Protocolului de Stat.

Domnul director general Popa Corneliu spune că Horticola nu are teren
agricol iar tercerea s-a făcut pentru eficientizarea activităţii.

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu mulţumeşte pentru participare şi
declară închise lucrările şedinţei.

Miercuri, 9 octombrie 2002
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu

Ruşanu şi domnul  vicepreşedinte Marin Gheorghe.
 Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei, din partea

Ministerului pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie: doamna Silvia
Ciornei � ministru, domnul Boboc Virgil � secretar de stat, iar din partea
Ministerului Justiţiei doamna Tarcea Cristiana � secretar de stat şi domnul
deputat Miclea Ioan ca iniţiator.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă informarea privind stadiul
elaborării proiectului de lege referitor la cooperaţia din România prezentată de
doamna ministru Silvia Ciornei. În primul rând s-a referit la discuţiile avute cu
experţii Comisiei Europene, cu privire la reglementările altor state,  referitoare
la legislaţia sistemului cooperatist. A apreciat colaborarea cu domnii deputaţi
Iuliu Vida şi Ioan Bivolaru care au făcut parte din delegaţie. În discuţii s-a pus
accent pe câteva puncte sensibile:

- rolul statului
- rolul asociaţiilor cooperatiste
- legislaţia de înfiinţare şi funcţionare a cooperativelor.
Din discuţiile avute s-a scos în evidenţă faptul că statul trebuie să exercite

control asupra cooperativelor, aşa cum îl exercită asupra tuturor societăţilor
comerciale  precum şi control specific pentru subvenţiile acordate. Dar, având în
vedere specificul acestui sector, în toate ţările se practică un control privind
modul de respectare a prevederilor statutului. S-a dat exemplul Italiei în care
controlul poate fi exercitat şi  de către Asociaţia Cooperaţiei.
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În aceşti ani, cooperaţia şi-a restrâns activitatea, numărul de membri  a
scăzut în mod dramatic, patrimoniul a fost utilizat nejudicios, fiind înstrăinate
multe active. Experţii Comisiei Europene au recomandat un control mult mai
accentuat din partea statului în această privinţă.

Ministerul pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie  ar putea fi
locul unde cooperatorii s-ar putea adresa, iar Consiliul Cooperaţiei le-ar putea
promova interesul. În concluzie, statul trebuie să exercite control asupra
sistemului cooperatist, să supravegheze respectarea statutului şi legislaţia
cooperaţiei, respectarea dreptului la muncă. Există posibilitatea ca Statul să
creeze un organism cu putere de anchetă, subordonat Consiliului cooperaţiei.
Experţii Uniunii Europene au insistat ca în sistemul cooperatist principiul
asocierii  să fie  voluntar. Cooperaţia de Consum a încălcat acest principiu al
asocierii voluntare, stabilind o asociere obligatorie, la ultimul Congres.

În ceea ce priveşte fondul de dezvoltare şi promovare al Cooperaţiei,
acesta se constituie din contribuţii ale cooperativelor şi din alocaţii de la stat. În
România acest fond este necesar având în vedere decapitalizarea cooperativelor,
fiind o sursă de finanţare a societăţilor cooperatiste.

Domnul deputat Vida Iuliu a întreabat ce se înţelege prin �recunoaşterea
de către stat�a cooperaţiei.

Domnul deputat Purceld Octavian întreabă dacă au fost discuţii cu cei doi
lideri din sistemul cooperatist şi cum au receptat ei ce s-a stabilit la Bruxelles.

Doamna ministru Silvia Ciornei răspunde că reacţia s-a văzut în presă.
Ministerul a dat spre consultare proiectul de ordonanţă la cooperaţie, ca material
de lucru, iar cele două sisteme cooperatiste au adoptat un regim de forţă,
instigând membrii cooperatori împotriva Ministerului.

Au avut loc discuţii la minister cu membrii cooperatori şi s-a constatat că
aceştia erau dezinformaţi. Cele două organizaţii cooperatiste au respins proiectul
de ordonanţă, iar în momentul de faţă dialogul este întrerupt, vina aparţinând în
întregime celor două organizaţii cooperatiste.

Domnul deputat Purceld Octavian întreabă dacă în aceste condiţii se va
rămâne la o lege cadru sau la una pentru cooperativele meşteşugăreşti.

Doamna ministru Silvia Ciornei spune că se va merge pe o lege cadru,
urmând elaborarea unor legi specifice sectoarelor cooperaţiei.

Domnul deputat Păşcuţ Ştefan întreabă de ce se apelează la ordonanţă de
urgenţă şi nu se merge pe proiect de lege.

Doamna Ministru Silvia Ciornei a răspuns că procesul de legiferare este
de lungă durată la un proiect de lege iar în prezent s-a constatat o degradare
accentuată a patrimoniului cooperaţiei, ca urmare a cadrului legal permisiv.
Deci, se impune o reglementare urgentă pentru acest domeniu.

Domnul deputat Vida Iuliu spune că sectorul cooperatist s-a degradat
continuu.

Domnul deputat Ioan Rus întreabă în câte din organizaţiile cooperatiste s-
au găsit situaţii dezastruoase. Cooperativele sunt cu capital privat, de ce să
intervină statul cu organe de anchetă?  Unde se mai intervine cu organe de
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anchetă? Care a fost contribuţia statului pentru sprijinirea acestor sectoare?
Care sunt eforturile ministerului în domeniul învăţământului cooperatist?

Doamna ministru Silvia Ciornei a răspuns că s-au primit sesizări şi nu
contează în câte organizaţii s-au constatat abuzuri, ci faptul că acestea există. În
ceea ce priveşte posibilitatea de anchetă, se pot da ca exemplu Consiliul
Concurenţei sau Asociaţia Naţională a Consumatorului care sunt organisme care
verifică respectarea legii. În ceea ce priveşte valorificarea patrimoniului această
decizie  va rămâne la aprecierea Adunării Generale, dar se va impune o
verificare a modului de evaluare a activelor, deoarece unele active se vând la
preţuri derizorii, fără o evaluare conformă cu preţul pieţii, în defavoarea
membrilor cooperatori.

Privitor la învăţământ, doamna ministru a spus că învăţământul
cooperatist a avut susţinere din partea statului şi în 2001, dar în 2002 acest
sprijin nu a mai existat pentru că organizaţiile cooperatiste au negociat singure
cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Domnul deputat Rus Ioan întreabă dacă nu se încalcă totuşi autonomia
sistemului cooperatist.

Doamna ministru Silvia Ciornei precizează că acest minister vrea să
sprijine membrii cooperatori, să verifice respectarea statutului şi a legislaţiei
cooperatiste.

Domnul deputat Rus Ioan are convingerea că multe din sesizările primite
de minister sunt ale persoanelor care au fost sancţionate de unităţile cooperatiste.

Doamna Ministru Silvia Ciornei susţine că ministerul doreşte să sprijine
cooperaţia şi prin verificarea respectării legislaţiei şi a prevederilor statutului şi
nu trebuie să deranjeze pe nimeni această acţiune.

Domnul deputat Giuglea Ştefan a precizat că a lucrat mulţi ani în sistemul
cooperatist şi îl cunoaşte foarte bine. Ce se poate imputa în aceşti ultimi ani este
managementul defectuos al cooperativelor. Există de 6-7 ani în Parlament un
proiect de lege al cooperaţiei care stă acum la Camera Deputaţilor şi nu se face o
comisie cu oameni cunoscători ai sistemului cooperatist ci se stă de vorbă cu tot
felul de grupuri din cooperaţie. Sistemul cooperatist s-a degradat după 1990
odată cu tot sistemul economic al ţării, erau o serie de ateliere de reparaţii în
spaţiile statului care au fost luate şi transformate în restaurante şi cârciumi.

Doamna deputat Lepădatu Cornelia a specificat că sumele din vânzare nu
s-au folosit întodeauna pentru dezvoltarea cooperativelor cum ar fi fost normal.
În mod normal asociaţiile teritoriale şi naţionale  ale cooperaţiei ar trebui să aibă
ca principală atribuţie reprezentarea intereselor cooperativelor şi nu cum se
întâmplă în prezent, când acestea desfăşoară activităţi comerciale şi acumulează
patrimonii imense. Cum se va rezolva această problemă în noul proiect de
ordonanţă?

Doamna ministru Silvia Ciornei răspunde că sunt probleme cu
managementul cooperativelor, pentru aceasta s-a discutat cu Ministerul
Educaţiei şi Cercetării în vederea reintroducerii în sistemul de învăţământ, ca
materie opţională, a studiului sistemului cooperatist. Patrimoniul deţinut de
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asociaţii trebuie să aibă în vedere reprezentarea mişcării cooperatiste şi
dezvoltarea activităţii sistemului cooperatist şi nu dezvoltarea patrimoniului
acestor asociaţii.

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu întreabă dacă statul vinde un spaţiu
în care are activitate o cooperativă, aceasta are drept de preemiţiune?

Domnul deputat Mocioi Ion spune că trebuie să ţinem seama de
principiile unei legi generale, nu de o ordonanţă, că este nevoie de o lege cadru.

Domnul deputat Enescu Nicolae întreabă ce se întâmplă cu spaţiile
vândute sub preţul de piaţă unor miniştri?

Doamna ministru Silvia Ciornei răspunde că ceea ce a propus ministerul
este un cadru unitar de funcţionare a cooperaţiei, în general, în toate domeniile
de activitate, ţinând cont de recomandările Organizaţiei Mondiale a Cooperaţiei.

Domnul deputat Sersea Nicolae recunoaşte că problema cooperaţiei este
foarte arzătoare. Aşa cum tot ce a fost bun s-a degradat în ţară, aşa s-a degradat
şi sistemul cooperatist, slujind unor interese de grup.

Domnul deputat Marin Gheorghe precizează că tema cooperaţiei a stârnit
prea multe pasiuni, pentru că în timp nu s-a produs nici o schimbare în structura
organizaţiilor cooperatiste. În condiţiile în care societatea se restructurează iar
structurile vechi ale cooperaţiei se menţin, este normal să apară tensiuni în
sistem.În unele cooperative s-au produs modificări în structura lor, iar dacă se
respectau principiile cooperatiste nu se ajungea la situaţia ca un preşedinte de
cooperativă să deţină peste 50% din părţile sociale. Ce se întâmplă cu partea
indivizibilă a patrimoniului cooperativelor? Deoarece există interese divergente,
s-a ajuns la situaţia explozivă de azi. Unii vor să conducă după principiul
cooperatist dar să folosească patrimoniul după regulile unui SRL. De aceea
salută iniţiativa unei legi generale care să statueze principiile generale ale
cooperaţiei. Salută iniţiativa consultării legislaţiei europene în domeniu, acum
când se încep consultările pentru intrarea în Uniunea Europeană.

Domnul deputat Marcu Gheorghe consideră că un minister are drept scop
să facă o politică sectorială dar să nu intre în administrare. Este necesar
legiferarea la nivel de principii şi nu crearea la nivel macro a unei suprastructuri
de control şi administrare.

Domnul deputat Spiridon Nicu spune că sistemul cooperatist nu se va
revigora atîta timp cât nu se va pune ordine şi la SRL-uri, care fac concurenţă
neloială prin activităţi subterane. Propune o comisie mixtă în elaborarea
ordonanţei cu participarea membrilor de la Comisia noastră şi a Guvernului.

Domnul deputat Vida Iuliu spune că s-a propus ca în cadrul şedinţei să se
asculte o informare privind stadiul elaborării proiectului de ordonanţă cu
reglementarea sistemului cooperatist. În acest sens unele structuri au creat o
atmosferă care a degenerat într-un protest antiguvernamental şi antiparlamentar.
Au fost proteste scrise înainte de a se consulta proiectul ordonanţei. Au fost
cheltuite sume uriaşe pentru a se convoca oameni şi un Congres Naţional, dar
până la urmă trebuie ca activitatea legislativă să se desfăşoare fără intimidare şi
fără nici o influenţă de grup şi interese. Punctul de vedere al Comisiei Europene
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este pentru  o lege cadru, iar reglementările sectoriale , specifice  unor ramuri să
fie lăsate la latitudinea fiecărei ţări. După aprobarea cadrului legislativ general,
toate legile referitoare la cooperativele de consum şi cooperativele
meşteşugăreşti se vor pune în acord cu principiile din legea cadru. Din punctul
său de vedere nu este de acord cu legiferarea acestei probleme prin ordonanţă de
urgenţă, dar pentru că s-a creat o situaţie specială, se poate emite această
ordonanţă.

Domnul deputat Purceld Octavian nu este de acord cu o ordonanţă de
urgenţă cadru şi consideră ar fi mai bine o iniţiativă legislativă. O ordonanţă de
urgenţă poate să reglementeze problema înstrăinării patrimoniului, dar o lege
cadru nu trebuie elaborată prin ordonanţă de urgenţă. Este împotriva acestei
ordonanţe, dar va fi de acord cu o lege cadru şi cu reglementări specifice pentru
cooperativele meşteşugăreşti şi de consum.

Domnul deputat Rus Ioan spune că  din practica de 18 ani din sistem şi ca
preşedinte de cooperaţie a fost chemat de Consiliul Municipal şi întrebat cum se
poate avea acces la patrimoniul cooperaţiei pentru a se lua aceste spaţii de
consilierii primăriei � deci acesta este interesul. Vânzarea de active în sistemul
cooperativelor meşteşugăreşti se face pe baza unor reglementări ale UCECOM
şi cu aprobarea Adunării Generale a cooperatorilor. Deci vânzarea spaţiilor a
fost frânată, nu s-au risipit active.

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a subliniat că despre sistemul
cooperatist şi aceste reglementări sunt foarte multe de spus, în cadrul aceluiaşi
partid au fost păreri diferite. Dorim ca doamna ministru să ne ţină la curent cu
elaborarea ordonanţei şi să mai avem o viitoare discuţie.

La al doilea punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în
fond a propunerii legislative pentru completarea Legii nr.219/1998 privind
regimul concesiunilor.

Domnul deputat Ioan Miclea a expus motivele acestei iniţiative
legislative. Actele în vigoare prevăd că ocuparea cu construcţii a terenurilor
aparţinând domeniului public sau privat al statului se face prin închirierea pe
durată determinată sau concesionarea pe maximum 49 de ani a acestor terenuri.

Pentru terenurile pe care s-au realizat de către investitori construcţii
definitive, în baza unor autorizaţii de construcţie legal emise şi a unor contracte
de închiriere sau asociere cu Consiliile Locale se plătesc sume exorbitant de
mari. Acest lucru determină pe investitori să renunţe la contractele de închiriere
sau asociere, lucru ce le produce mari pierderi atât datorită renunţării la
investiţia făcută cât şi la pierderea  construcţiei realizate. Pentru a veni în
sprijinul investitorilor, în sensul ca aceştia să facă investiţii pe terenurile statului
şi să le dezvolte, s-a impus modificarea Legii nr. 219/1998 la art.2, alin.(2) prin
adăugarea literei (u) şi a art.10 căruia urmează să i se adauge alin.(1) şi (2) care
prevăd posibilitatea concesionării fără licitaţie, prin negociere directă, a
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terenurilor pe care investitorii au realizat construcţii definitive, în baza unor
autorizaţii de construire legal emise. Dacă această iniţiativă legislativă nu se
promovează Consiliile Locale sunt obligate să vândă terenurile la care
investitorii au renunţat din cauza sumelor mari pe care trebuie să le plătească în
baza contractelor de asociere încheiate în perioada post decembristă, fără ca
aceştia să aibă drept de preemţiune, lucru absolut inechitabil şi imoral.

Doamna secretar de stat Tarcea Cristina din Ministerul Justiţiei  prezintă
punctul de vedere al Guvernului care nu susţine această propunere legislativă,
apreciind că Legea nr. 219/1998 acoperă toate aceste probleme fără a mai trebui
să fie modificată.

Domnul deputat Purceld Octavian observă că este o problemă de
procedură, că această propunere legislativă trebuie dezbătută împreună cu
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.

Ca urmare, domnul deputat Marin Gheorghe propune amânarea  şi
discutarea acestui proiect de lege  într-o şedinţă comună cu Comisia Juridică.

Se votează această propunere în unanimitate.
Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu declară închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE,
       Dan Radu Ruşanu

                                                             SECRETAR,
           Lucia-Cornelia Lepădatu

Consilier parlamentar
Dina Leonte

                                                                                                                     Expert parlamentar
         Olga Tutoveanu


