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Marţi 9 septembrie 2003

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:

          1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 87/2003 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003
(PL502/02.09.2003)
          2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

         La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 30
membrii.  

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile
art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului
Finanţelor Publice: domnul secretar de stat Gheorghe Gherghina, doamna
director general adjunct Ana Radu  şi doamna director general adjunct Mariana
Mişu.

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

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a citit şi a
supus la vot ordinea de zi, care a fost aprobată în
unanimitate.
          S-a trecut la primul punct de pe ordinea de
zi şi a fost dat cuvântul domnului secretar de stat
Gheorghe Gherghina, care a prezentat prevederile
Ordonanţei  Guvernului nr. 87/2003 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2003.

Acesta a arătat că în baza rezultatelor execuţiei
bugetului de stat pe primul semestru al anului 2003 a
fost necesară rectificarea bugetului anual determinată
de schimbările intervenite în evoluţia indicatorilor
macroeconomici.
 Creşterea economică prognozată iniţial la 5,2% şi
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preliminată a fi de 4,8% , precum şi reducerea de
circa 2,4%  înregistrată de produsul intern brut
conduc la nerealizarea veniturilor bugetare, ceea ce
conduce la necesitatea diminuarii prevederilor
bugetare la unii ordonatori principali de credite
concomitent cu majorarea prevederilor pentru alţi
ordonatori principali de credite.
          Veniturile bugetului de stat au fost
realizate în sumă de 139.569,6 mld.lei pe primele
şapte luni ale anului 2003. De remarcat încasări peste
media aferentă acestei perioade la taxa pe valoarea
adăugată, taxe vamale şi la impozitul pe profit.
           Din impozitul pe venit încasat au fost
redistribuite, sub formă de cote şi sume defalcate,
30.726,5 mld.lei în favoarea autorităţilor
administraţiei publice locale, având ca destinaţie
protecţia socială, subvenţionarea energiei termice
livrate populaţiei, echilibrarea bugetelor locale cu
venituri proprii insuficiente.
          Din taxa pe valoarea adăugată s-au
redistribuit către autorităţile administraţiei publice
locale 22.637,9 mld.lei destinate finanţării
cheltuielilor instituţiilor de învăţământ
preuniversitar de stat şi a unor acţiuni din domeniile
agriculturii şi sănătăţii.
          Pe baza analizei primului semestru şi a
estimărilor până la finele anului, se propune o
creştere pe sold de 5.288,4 mld.lei a veniturilor
bugetului de stat faţă de prevederile iniţiale.
         Potrivit datelor operative de execuţie,
cheltuielile bugetului de stat au totalizat 151.755,4
mld.lei.

Cheltuielile bugetului de stat, pe sold, se
propun a fi majorate cu 1.225,7 mld.lei, în special
pentru creşterea transferurilor pentru echilibrarea
bugetului asigurărilor sociale de stat şi pentru
asigurarea sprijinului de două milioane de lei pe
hectar pentru producătorii agricoli.
          Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a
întrebat ce indice al inflaţiei este etimat pentru
acest an de către Ministerul Finanţelor Publice.
         Domnul secretar de stat a răspus că se are în
vedere o creştere de 14%.
         Domnul deputat Corneliu Popa a întrebat care
este prevederea privind cheltuielile pentru sănătate.
          Răspunsul indică o creştere cu 4.000 mld.lei
pentru servicii medicale şi medicamente.
          Supus la vot, proiectul de lege pentru
aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 87/2003 cu
privire la rectificarea bugetului de stat a fost
avizat cu 27 voturi pentru şi un vot împotrivă.
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             Miercuri 10 septembrie 2003

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:

1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege
pentru modificarea lit.b) a alin.(1) al art.6 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/1998 privind
regimul zonelor defavorizate (PL323/22.05.2003)
           2. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege
pentru modificarea şi completarea Legii nr.390/2002
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Române pentru Investiţii Străine
(PL383/17.06.2003)
           3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

         La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 30
membrii.  

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile
art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea Agenţiei
Române pentru Investiţii Străine domnul secretar general Florin Vasilache şi
din partea Ministerului Finanţelor Publice: doamna şef de serviciu Tatiana
Brega. 

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

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a supus membrilor Comisiei
ordinea de zi, care a fost aprobată în unanimitate.

La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a
anunţat că domnul ministru Ilie Sârbu nu poate participa la dezbateri deoarece
are în agenda zilei de astăzi întâlniri cu doi ambasadori şi solicită amânarea
dezbaterilor până la şedinţa din săptămâna următoare când va participa personal.

Supusă la vot propunerea de amânare a dezbaterii a fost acceptată în
unanimitate.

La punctul doi al ordinei de zi, domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a
citit faxul primit din partea domnului Marian Florian Săniuţă, preşedintele ARIS
prin care delega pe domnul secretar general Florin Vasilache să prezinte şi să
susţină proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.390/2002
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru
Investiţii Străine.

Domnul secretar general Florin Vasilache a arătat că programul de
guvernare acordă o importanţă deosebită atragerii capitalului străin în economia
românească pentru asigurarea ocupării forţei de muncă prin crearea de noi locuri
de muncă, posibilitatea de acces pe pieţele străine ca urmare a prezentării unor
produse realizate cu tehnologii noi şi know-how modern, dinamizarea exportului
şi alte efecte conexe. 
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            Activitatea complexă de promovare pe plan internaţional a oportunităţilor
de afaceri din România, precum şi acţiunile de atragere a investitorilor străini au
demonstrat necesitatea menţinerii unui contact permanent cu mediul de afaceri
atât din ţară cât şi din exterior.
            Ca urmare, se prevede constituirea unui Consiliu pentru strategie, organ
deliberativ, fără personalitate juridică, pentru a sprijini Agenţia în desfăşurarea
activităţii de promovare şi atragere  a capitalului străin.
             Au fost prezentate atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare a
Consiliului pentru strategie.

 Membrii Comisiei au avizat în fond cu unanimitate de voturi proiectul de
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.390/2002 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine.
 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a propus ca domnul
preşedinte al Agenţiei Române pentru Investiţii Străine să prezinte în faţa
membrilor Comisiei o informare asupra activităţii desfăşurate de ARIS de la
înfiinţare şi până în prezent, având în vedere că legea care reglementează
activitatea acesteia a fost aprobată în Comisia nostră.
                    Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

                  PREŞEDINTE,
               Dan Radu Ruşanu

                                                             SECRETAR,
                                                              Iuliu Vida

                     Expert parlamentar
                Olga Tutoveanu


	Proces verbal
	
	Domnul vicepreşedinte Gheorghe�
	Dan Radu Ruşanu




