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Proces verbal
al şedinţei Comisiei

din  zilele de  25  şi  26 martie 2003

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi în zilele de 25 şi
26.03.2003. 

Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea:
Marţi, 25 martie 2003
1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru

completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale
ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.
           2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

 Miercuri, 26 martie 2003
1. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a societăţii
comerciale “Combinatul Siderurgic Reşiţa” – S.A.

2. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 137/2002 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.  172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică
a societăţii comerciale “Combinatul Siderurgic Reşiţa” – S.A.

3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Marţi, 25 martie 2003
Lucrările şedinţei comune ale Comisiei pentru politică economică,

reformă şi privatizare şi Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie
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alimentară şi servicii specifice au fost conduse de domnul preşedinte Dan
Radu Ruşanu şi de domnul preşedinte Ioan Bâldea.                  

Au fost invitaţi şi au participat la lucrările comisiilor, domnii senatori:
Dumitru Codreanu şi Viorel Matei, în calitate de iniţiatori şi din partea
Administraţiei Domeniilor Statului: domnul Corneliu Popa – director
general.

 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea
în fond a proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului.

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au
fost sesizate în fond, în comun, cu dezbaterea proiectului de Lege pentru
completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale
ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice a dezbătut în şedinţa din 18 martie 2003 acest proiect de
lege şi a întocmit un raport preliminar iar, la rândul său, Comisia pentru
politică economică, reformă şi privatizare a dezbătut iniţiativa legislativă în
data de 20 martie 2003 şi a întocmit un raport preliminar, urmând ca în
această şedinţă cele două comisii să pună de acord amendamentele aflate în
divergenţă.

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a dorit să ştie dacă iniţiatorii
proiectului de lege şi reprezentantul Agenţiei Domeniilor Statului sunt de
acord cu amendamentele formulate de Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.

Reprezentantul Agenţiei Domeniilor Statului a spus că este de acord
cu o parte din textul amendamentelor făcute de membri Comisiei pentru
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, astfel încât,
să nu se extindă prea mult zona de cuprindere a iniţiativei făcute de domnii
senatori. Reprezentantul Agenţiei Domeniilor Statului a spus că
amendamentele respective trebuie să facă referire numai la: spaţiile
zootehnice, vii, livezi şi amenajări piscicole. 

Iniţiatorii au spus că proiectul de lege nu trebuie să rezolve situaţii
vechi, care datează din 1996 deoarece legea nu se poate aplica retroactiv. De
asemenea, iniţiatorii au spus că trebuiau întrebaţi şi dânşii atunci când s-au
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făcut amendamentele de către deputaţii din Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.

Domnul deputat Ionel Adrian, unul dintre coautorii amendamentelor
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice, a dorit să sublinieze faptul că, prin aceste amendamente s-a dorit
realizarea unui regim juridic egal pentru toată lumea, astfel încât pornind de
pe poziţii egale să câştige cel mai bun.

Domnul deputat Iuliu Vida a fost de părere că textul art. 211 este
corect şi rezolvă toate probleme ce ar putea să apară în practică, nemaifiind
nevoie de amendamentele făcute de deputaţii Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. De asemenea, domnul
deputat Iuliu Vida a precizat faptul că o lege nu se poate aplica retroactiv,
deci, dacă terenurile care fac obiectul vechilor contracte de concesiune nu
mai rămân în proprietatea statului, atunci, conform prevederilor
constituţionale aceste contracte trebuiesc reziliate. Domnul deputat Iuliu
Vida a propus supunerea la vot a iniţiativei legislative, în forma adoptată de
Senat.

Doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu a spus că îşi menţine
punctul de vedere exprimat în şedinţa Comisiei pentru politică economică,
reformă şi privatizare din data de 20 martie 2003, şi anume că nu este de
acord cu amendamentele colegilor de la Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. Astfel, doamna deputat
Lucia Cornelia Lepădatu a spus că, din păcate, este imposibil de aplicat un
tratament unitar pentru toate categoriile de investitori care au dobândit active
de la fostele IAS-uri deoarece nu în toate activele vândute se desfăşoară
activitate agricolă. Amendamentul colegilor din Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice vizează extinderea
prevederilor legii la toate tipurile de active, dobândite în urma procedurii de
executare a creanţelor bugetare conform vechii legislaţii, instituind “dreptul
de preemţiune” pentru investitori. In aceste condiţii, dacă s-ar proceda în
continuare la executarea de creanţe bugetare, Legea nr. 268/2001 nu ar mai
avea obiect de aplicare. De asemenea, doamna deputat Lucia Cornelia
Lepădatu a spus că avem şi contracte de concesiune deja în vigoare, pe care
trebuie ar trebui să le reziliem unilateral în condiţiile în care parte din
terenurile care fac obiectul acestor contracte se vor negocia direct cu
dobânditorii acestor active. Doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu a spus
că este de acord cu propunerea făcută de domnul deputat Iuliu Vida de a
vota textul acestei iniţiative legislative, în forma adoptată de Senat.

Domnul deputat Zoltan Kovacs a fost de părere că luna martie nu este
o perioadă prielnică pentru a acorda concesionări pe 49 de ani.
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Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a spus că este de acord cu
opinia domnului deputat Zoltan Kovacs deoarece încă nu s-a finalizat
procesul de eliberare a titlurilor de proprietate, conform legislaţiei în
vigoare, iar ADS nu cunoaşte, încă, situaţia reală a terenurilor agricole pe
care le are în patrimoniu. De asemenea, domnul preşedinte Dan Radu
Ruşanu a subliniat faptul că ADS-ul în cadrul contractelor de concesionare
pe care le încheie impune condiţii foarte dure cumpărătorilor, care dacă nu
sunt onorate conduc la rezilierea contractelor.

Reprezentantul Agenţiei Domeniilor Statului a spus că nu toate
primăriile au trimis situaţia la zi cu privire la acordarea titlurilor de
proprietate astfel încât, în acest moment ADS-ul nu cunoaşte situaţia reală a
terenurilor agricole pe care le are în patrimoniu.

Domnul preşedinte Ioan Bâldea a dorit să sublinieze faptul că,
termenul limită de predare a acestei situaţii de către primăriile din judeţe a
fost 31 decembrie 2002 însă, există foarte multe cazuri în care primăriile nu
s-au încadrat în interiorul acestui termen. In aceste condiţii ADS-ul nu are
nici o culpă că, în momentul de faţă,  nu cunoaşte ce active deţine în propriul
portofoliu.

In unanimitate a fost aprobat proiectul de lege, cu amendamente.

Miercuri, 26 martie 2003
Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Dan

Radu Ruşanu. 
La primele  două puncte ale ordinei de zi au fost înscrise dezbaterea şi

avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele
măsuri pentru relansarea economică a societăţii comerciale “Combinatul
Siderurgic Reşiţa” – S.A. şi, dezbaterea avizarea în fond, în procedură de
urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 137/2002 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.  172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea
economică a societăţii comerciale “Combinatul Siderurgic Reşiţa” – S.A.

Inainte de începerea dezbaterilor domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu
i-a informat pe membri comisiei cu privire la adresa primită din partea
Autoritaţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului prin
care se solicită comisiei reprogramarea dezbaterilor asupra proiectelor de
lege referitoare la “Combinatul Siderurgic Reşiţa” – S.A., S.C. RAFO
ONEŞTI S.A. şi la  S.C.Combinatul Siderurgic “SIDEX” – S.A. Galaţi,
pentru perioada 7-12 aprilie 2003, datorită faptului că în perioada 22 martie -
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07 aprilie 2003 domnul ministru Ovidiu Muşetescu efectuează o deplasare în
străinătate.

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a spus că domnul ministru
Ovidiu Muşetescu nu a răspuns până acum scrisorii trimise din partea
comisiei, acum 6 luni de zile, prin care i se cerea acestuia să transmită
comisiei data când poate participa la lucrările acesteia, în calitate de iniţiator,
pentru dezbaterea proiectelor de lege referitoare la “Combinatul Siderurgic
Reşiţa” – S.A. şi la  S.C.Combinatul Siderurgic “SIDEX” – S.A. Galaţi.

Datorită lipsei iniţiatorului la lucrările comisiei, conform
regulamentului Camerei Deputaţilor, dezbaterile asupra celor două proiecte
de lege vor fi reprogramate pentru o şedinţă viitoare.

 La al treilea punct al ordinei de zi, alte probleme curente ale
activităţii comisiei, domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu i-a informat pe
membri comisiei cu privire la adresele primite la comisie.

Astfel, prin adresa nr. A-266/11.03.2003 s-a primit din partea Alianţei
pentru Dezvoltarea Economică a României invitaţia de participare la discuţii
cu membri alianţei pe tematici de interes, pe probleme economice care
interesează comunitatea românească de afaceri şi forul legislativ deopotrivă.

Din partea comisiei au fost desemnaţi să onoreze această invitaţie,
domnii deputaţi Ştefan Giuglea şi Ioan Rus.

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu informează membri comisiei cu
privire la cele două invitaţii nominale primite de domnul preşedinte Dan
Radu Ruşanu şi de doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu din partea
FORUM INVEST ECONOMIC SUMMIT “CONSOLIDAREA PARTENERIATULUI
ECONOMIC ROMÂNO-ITALIAN”, care va avea loc la Roma, în perioada 25-29
mai 2003. Doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu îşi afirmă
disponibilitatea de a onora invitaţia personală ce i-a fost adresată. Domnul
preşedinte Dan Radu Ruşanu le comunică membrilor comisiei că nu poate
onora invitaţia ce i-a fost adresată şi propune înlocuirea sa cu un alt coleg.
Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, participarea domnului deputat
Nicolae Enescu la acest eveniment.

        PREŞEDINTE,
     Dan Radu Ruşanu  

                                                     SECRETAR,
 Lucia Cornelia Lepădatu

      Expert parlamentar,
Alina Cristina Hodivoianu
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