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            Marţi, 23 septembrie 2003
Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:

          1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat (PL524/08.09.2003).
          2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

 La lucr�rile Comisiei au fost prezen�i 25
deputa�i din totalul de 30 membrii.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Gheorghe
Marin.

           La dezbateri au participat ca invita�i, în
conformitate cu prevederile art.51 �i 52 din
Regulamentul Camerei Deputa�ilor, din partea:
              a) Ministerului Integr�rii Europene:
domnul analist negociator Alexandru Dobrescu,
              b) Ministerului Finanţelor Publice - Oficiul Concurenţei:
                          - domnul director general Victor Pătrulescu,
                          - doamna şef de serviciu Nicoleta Georgescu
               c) Consiliului Concurenţei:

      - domnul vicepreşedinte Iosif  Nemeny,
                           - doamna director Cristina Cobianu,
                           - domnul consilier Victor Serghie,
                           - domnul expert Ciprian Pilan.

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a citit şi a supus la vot ordinea
de zi, care a fost aprobată în unanimitate.
          Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a prezentat lista invitaţilor.
          S-a trecut la primul punct de pe ordinea de zi şi a fost dat cuvântul
domnului director general Victor Pătrulescu, care a prezentat prevederile
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/1999
privind ajutorul de stat.
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Acesta a arătat că modificările şi completările conţinute în acest proiect
de lege vizează în principal:
          - consolidarea poziţiei Consiliului Concurenţei ca unică instituţie care
administrează legislaţia în domeniu şi care are atribuţii în autorizarea
ajutoarelor de stat, monitorizarea, inventarierea şi raportarea ajutoarelor de stat
acordate în România;
           - eliminarea acordării de ajutoare de stat prin legi, ordonanţe, ordonanţe
de urgenţă fără a fi  autorizate în prealabil;

- scoaterea de sub incidenţa legii a ajutoarelor acordate pentru agricultură
şi piscicultură;

- dreptul de revocare a deciziilor bazate pe informaţii incorecte;
- clarificarea unor termeni, precum şi introducerea unor definiţii pentru

termenii noi utilizaţi.
Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a întrebat cum se situează

România faţă de cerinţele Uniunii Europene.
          Răspunsul a subliniat faptul că se discută intens pentru încheierea
negocierilor la capitolul VI - Politica în domeniul concurenţei şi prezentul
proiect de lege a fost elaborat  pentru armonizarea cu acquis-ul  comunitar şi
pentru eliminarea disfuncţiilor în aplicarea Legii nr.143/1999.
         Domnul vicepreşedinte Nemeny Iosif a arătat că în cei patru ani de
aplicare a reglementărilor din domeniul concurenţei, tripla calitate a statului de
proprietar, arbitru şi factor de decizie în acordarea de ajutoare de stat fără
controlul prealabil al unui organ independent şi transparent a generat situaţii
nedorite şi ca urmare au fost necesare măsurile prezentate în acest proiect de
lege.
         Doamna director Cristina Cobianu  a precizat că toate ajutoarele de stat
trebuie să fie acordate numai în baza unor criterii precis stabilite şi pentru
aceasta Consiliul Concurenţei a adoptat zece regulamente privind modul de
autorizare a ajutoarelor de stat.

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a întrebat dacă aplicarea
prevederilor Uniunii Europene privind ajutorul de stat se va face imediat sau
după aderarea României la UE.

Răspunsul a menţionat că România trebuie să asigure atât preluarea
acquis-ului, cât şi aplicarea fermă şi în strictă conformitate cu reglementările
comunitare a legislaţiei din domeniu,  imediat, fără perioadă de graţie.
         Supus la vot, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.143/1999 privind ajutorul de stat a fost avizat cu unanimitate de voturi, în
forma prezentată.

        Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a propus suplimentarea ordinei de
zi a şedinţei Comisiei de miercuri, 24 septembrie 2003, cu proiectul de
Lege privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�� a
Guvernului nr.65/2003 pentru modificarea art.10
alin.(4) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului
nr.8/2003 privind stimularea procesului de
restructurare �i privatizare a unor societ��i
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na�ionale, companii na�ionale �i societ��i comerciale
cu capital majoritar de stat, sosit în procedur� de
urgen��, cu termenul de depunere a raportului 24
septembrie 2003. Propunerea a fost aprobat� în
unanimitate.

 Deoarece Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului nr.65/2003 se referă la
Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.8/2003 dezb�tut�
anterior, domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a propus completarea
raportului la Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.8/2003
cu amendamentele rezultate din dezbaterea Ordonan�ei
de urgen�� a  Guvernului nr. 65/2003.

Propunerea a fost aprobat� cu unanimitate de
voturi.

             Miercuri, 24 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 privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2003  privind privatizarea Societăţii
Comerciale �Tractorul UTB� � S.A. Braşov (PL 469/25.08.2003).

3. Dezbaterea �i avizarea în fond a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�� a
Guvernului nr.65/2003 pentru modificarea art.10
alin.(4) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului
nr.8/2003 privind stimularea procesului de
restructurare �i privatizare a unor societ��i
na�ionale, companii na�ionale �i societ��i comerciale
cu capital majoritar de stat (PL 554/18.09.2003).

             4. 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, reprezentanţii:

a) Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor
Statului:

- domnul vicepreşedinte Claudiu Seucan;
b) Ministerului Finanţelor Publice:

- doamna Gica Roşu - director general adjunct;
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- doamna Lucica Diaconescu - şef serviciu;
- doamna Ileana Barba - expert principal.

                 c) Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei:
                               - doamna Fănica Stăniloiu - şef serviciu;
                               - doamna Cecilia Sebe - expert.
                   d) Ministerului Administraţiei şi Internelor:
                               - domnul Vali Baciu - director

e) Ministerului Economiei şi Comerţului:
- domnul Alexandru Zamosteanu - consilier;
- doamna Alina Vlad - expert.

f) Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului:
- domnul Petre Daea - secretar de stat.

g) Patronatului Zahărului:
- domnul Ioan Armenean - preşedinte.

Lucr�rile �edin�ei au fost conduse de domnul
vicepre�edinte Gheorghe Marin.

Au fost delega�i din partea grupurilor
parlamentare, s� participe la lucr�rile comisiei,
urm�toarele persoane:

- grup parlamentar PSD: domnul deputat Dumitru
Boabe� în locul doamnei deputat Lucia Cornelia
Lep�datu (delega�ie extern�); domnul deputat Valeriu
Zgonea în locul domnului deputat Mihai Tudose �i
domnul Anton Mi�aru în locul domnului deputat Nicu
Spiridon.

- grup parlamentar PNL: domnul deputat Nini
S�punaru în locul domnului pre�edinte Dan Radu Ru�anu
�i domnul Cornel �tirbe� în locul domnului deputat
Napoleon Pop.

Domnul vicepre�edinte a supus membrilor Comisiei
ordinea de zi, care a fost aprobat� în unanimitate.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă 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.

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a dorit să ştie care au fost
motivele care au stat la baza acestei modificări a lit. b) a alin. (1) al art. 6 din
OUG nr. 24/1998.

Reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului a
spus că situaţia de pe piaţa zahărului din România este următoarea: aproximativ
450-500 mii tone zahăr se consumă anual, acest necesar de zahăr asigurându-se
din mai multe surse. Astfel, România importă zahăr brut care ulterior este
prelucrat de cele 12 fabrici româneşti rămase pe piaţă, importă de pe piaţa
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Uniunii Europene zahărul alb, deja rafinat, destinat consumului şi de asemenea
se importă şi materie primă, respectiv zahăr brut. Multe din importurile de zahăr
alb se realizează prin zonele defavorizate unde importatorii beneficiază de o
facilitate importantă, şi anume, taxa vamală zero.

De asemenea, reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor
şi Mediului a afirmat că există, începând cu anul 1991 şi până în prezent o
scădere continuă a  suprafeţei de sfeclă de zahăr cultivată în România. Această
scădere se datorează mai multor motive:

- concurenţa de pe piaţa zahărului;
- nivelul de susţinere a cultivatorilor.
Astfel, suprafaţa cultivată cu sfeclă de zahăr a scăzut dramatic de la

200.000 hectare în 1991 la 30.000 hectare în 2002. Ca urmare producţia de
zahăr intern a scăzut de la 340 mii tone zahăr alb din sfeclă la 65 mii tone zahăr
alb în 2002. Având în vedere importanţa economică şi socială a sectorului
zahăr, Guvernul a aprobat în luna septembrie 2001 Programul Strategic de
Revitalizare a Sectorului Zahăr, care are ca obiectiv principal creşterea
progresivă a suprafeţelor cultivate cu sfeclă de zahăr şi, respectiv, a producţiei
naţionale de zahăr din sfeclă.

Reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului a
spus că, în scopul creşterii progresive a suprafeţelor cultivate cu sfeclă de zahăr,
pentru anul 2003 ministerul va susţine în continuare producţia de sfeclă de
zahăr prin plăţi directe de 270 mii lei/tonă de materie primă, însumând 648
miliarde lei, din care 183 miliarde lei reprezentând un avans de 30% din costul
lucrărilor de pregătire a terenului, acordate în toamna anului 2002, şi va acorda
subvenţie pentru susţinerea preţului seminţei de sfeclă de zahăr, în valoare de
32,1 miliarde lei.

De asemenea, reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor
şi Mediului a subliniat faptul că, Guvernul a aprobat în luna decembrie 2002 un
set de măsuri care prevede:

- majorarea taxelor vamale de import la zahăr brut şi la zahăr rafinat;
- instituirea măsurii de salvgardare în cadrul SGPC, respectiv majorarea

taxei vamale de import la zahărul din ţările SGPC;
- eliminarea facilităţii tarifare care se acordă la importul de zahăr pentru

producţia de ciocolată şi produse din ciocolată, produse zaharoase şi de băuturi
răcoritoare, în zonele defavorizate.
Totuşi, cu toate că ministerul a luat acest set de măsuri, în anul 2003 nu s-a
înregistrat o creştere semnificativă a suprafeţei de sfeclă de zahăr cultivată.

In concluzie, reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor
şi Mediului a spus că se impune luarea unui nou set de măsuri care să ducă la
creşterea suprafeţei de sfeclă de zahăr cultivată în România.

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a întrebat în ce măsură această
ordonanţă este benefică.

Preşedintele Patronatului Zahărului a spus că în prezent în România
există 12 fabrici care procesează sfecla de zahăr.

De asemenea, preşedintele Patronatului Zahărului a spus că susţine
măsurile luate de Guvern cu privire la piaţa zahărului din România, în acest
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scop unele fabrici de prelucrare a sfeclei de zahăr începând să facă investiţii
masive.

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a dorit să ştie care este ponderea
din producţia de zahăr realizată de cei 12 procesatori care se datorează materiei
prime româneşti, respectiv sfecla de zahăr provenită de la cultivatorii români.

Reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului a
spus că ponderea este de 18%, respectiv 90.000 tone. Restul de 410.000 tone se
obţine din două surse, şi anume 340.000 tone zahăr brut şi 70.000 tone zahăr
rafinat.

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a spus că până în 2007 cota de
producţie de de sfeclă de zahăr din România se va stabili pe baza mediei
ultimilor 5 ani până la aderare. Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a
subliniat faptul că dacă vrem ca producţia autohtonă de sfeclă de zahăr să
crească trebuie nu numai să scădem taxele de import pentru zahărul rafinat dar
şi să reducem importurile de zahăr brut.

Reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului a
spus că ministerul a luat aceste măsuri pentru a se ajunge la o creştere a
producţiei de sfeclă de zahăr din România.

Domnul deputat Iuliu Vida a dorit să i se răspundă la următoarele
întrebări:

1. Care au fost zonele defavorizate prin care s-au efectuat importuri
masive de zahăr.

2. Care este cifra corectă cu privire la importurile din Republica Moldova
şi dacă acest zahăr provine din producţia internă a Moldovei.

3. Dacă schimbarea structurii importurilor de zahăr nu implică şi
modificarea altor acte normative.

4. Dacă pe termen scurt, măsurile luate prin această ordonanţă nu vor
avea influenţe negative asupra creşterii preţului de consum către populaţie.

Reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului a
spus că importurile masive derulate prin zonele defavorizate s-au făcut prin în
principal în zona Stei Nucet şi Suncuius, judeţul Bihor. In ceea ce priveşte
importurile din Republica Moldova, s-au importat 25.205 tone de zahăr, până la
data de 22.09.2003.

De asemenea, reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor
şi Mediului a spus că prin măsurile luate se va creşte uşor, progresiv preţul
zahărului, având în vedere că există deja importante stocuri de zahăr provenite
din  importuri. Reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi
Mediului a spus că în prezent există o tendinţă de scădere a preţului zahărului,
la Bursa din Londra înregistrându-se o scădere cu 3,1% a preţului zahărului
rafinat şi respectiv, o scădere cu 2,6%  a preţului zahărului brut.

Domnul deputat Nini Săpunaru a spus că ar trebui solicitate mai multe
date cu privire la preţurile importurile de zahăr de la Direcţia Generală a
Vămilor, pentru a se face o analiză detaliată cu privire la evoluţia preţului la
zahăr.

De asemenea, domnul deputat Nini Săpunaru a propus amânarea
dezbaterilor la această ordonanţă până săptămâna viitoare când se vor analiza şi
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datele de la Direcţia Generală a Vămilor şi când vor fi invitaţi la şedinţa
comisiei şi reprezentanţii patronatului direct afectat de măsurile prevăzute de
ordonanţă.

In unanimitate a fost aprobată propunerea domnului deputat Nini
Săpunaru.

La punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond
a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2003
privind privatizarea Societăţii Comerciale �Tractorul UTB� � S.A. Braşov.

La propunerea iniţiatorului, în unanimitate, s-a votat amânarea
dezbaterilor acestui proiect de lege.

La punctul 3 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea �i avizarea
în fond a proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr.65/2003 pentru
modificarea art.10 alin.(4) din Ordonan�a de urgen�� a
Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de
restructurare �i privatizare a unor societ��i
na�ionale, companii na�ionale �i societ��i comerciale
cu capital majoritar de stat.

In unanimitate de voturi a fost respins
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonan�ei de
urgen�� a Guvernului nr.65/2003. Textul acestei
ordonan�e a fost preluat, sub form� de amendament al
Comisiei, la Ordonan�a de urgen�� a Guvernului
nr.8/2003 privind stimularea procesului de
restructurare �i privatizare a unor societ��i
na�ionale, companii na�ionale �i societ��i comerciale
cu capital majoritar de stat.

De asemenea, Comisia a mai f�cut un amendament cu
privire la introducerea unui nou alineat la art. 14,
�i anume alin. (10).

Cu 27 voturi pentru �i o ab�inere a fost aprobat
acest amendament al Comisiei la textul Ordonan�ei de
urgen�� a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea
procesului de restructurare �i privatizare a unor
societ��i na�ionale, companii na�ionale �i societ��i
comerciale cu capital majoritar de stat.

             Joi, 25 septembrie 2003

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:
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          1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea
Amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 30
ianuarie 2003 şi la Bucureşti la 28 martie 2003, între Guvernul României şi
Comisia Europeană, la memorandumurile de finanţare ISPA pentru proiectele
aprobate de Comisia Europeană în anii 2000, 2001, 2002 şi încă nefinalizate
(PL543/11.09.2003).

           2. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2003  privind  unele
măsuri pentru accelerarea privatizării societăţilor comerciale la care Compania
Naţională de Căi Ferate "CFR" - S.A., Societatea Naţională de Transport
Feroviar de Marfă "CFR Marfă" - S.A. şi Societatea Naţională de Tranport
Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A. sunt acţionari majoritari (PL
576/22.09.2003).

          3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

             La lucrările Comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 30
membrii.
             La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile
art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului: domnul Mihai George Dionisie -
director general adjunct; doamna Eugenia Popescu - director adjunct şi domnul
Teodor Popa - şef serviciu.

Lucr�rile �edin�ei au fost conduse de domnul
vicepre�edinte Gheorghe Marin.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea
proiectului de Lege pentru ratificarea Amendamentului convenit prin schimb de
scrisori, semnate la Bruxelles la 30 ianuarie 2003 şi la Bucureşti la 28 martie
2003, între Guvernul României şi Comisia Europeană, la memorandumurile de
finanţare ISPA pentru proiectele aprobate de Comisia Europeană în anii 2000,
2001, 2002 şi încă nefinalizate.

In unanimitate a fost aprobat proiectul de lege, în forma prezentată.

La punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond
a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
73/2003  privind  unele măsuri pentru accelerarea privatizării societăţilor
comerciale la care Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" - S.A., Societatea
Naţională de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" - S.A. şi Societatea
Naţională de Tranport Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A. sunt acţionari
majoritari.

Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 18 septembrie
2003.

Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
a prezentat membrilor comisiei proiectul de lege, subliniind faptul că, prin
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metoda de privatizare aleasă, respectiv licitaţie cu strigare la Bursa Română de
Mărfuri, s-a asigurat reducerea timpului necesar pentru această privatizare şi o
transparenţă totală a privatizării.

Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
a spus că proiectul de lege aduce o noutate şi anume, scurtarea unor termene a
depunerii ofertelor de cumpărare, de la 30 de zile la 10 zile, reducerea timpului
de întocmire a documentaţiei, conform legii, respectiv, raportul de evaluare
simplificat.

De asemenea, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor
şi Turismului a spus că pentru urgentarea găsirii investitorilor într-un timp cât
mai scurt s-au oferit gratuit fişe de prezentare, şi anume, 540 de formulare.
Metodele folosite au fost: 1) metoda olandeză; 2) metoda competitivă.

Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
a spus că rezultatele obţinute după prima strigare au fost:  din cele 22 de
societăţi care au fost publicate pentru vânzare prin Bursa Română de Mărfuri,
11 societăţi au fost vândute, întocmindu-se deja contractele de vânzare-
cumpărare, însumând valoarea de 223 miliarde lei.

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a fost de părere că metoda
folosită pentru privatizarea societăţilor prin intermediul Bursei Română de
Mărfuri este o soluţie foarte bună.

Domnul deputat Nicolae Enescu a dorit să ştie dacă datoriile societăţilor
se sting sau se transformă în acţiuni.

Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
a spus că societăţile nu au datorii, subliniind faptul că înainte de a fi privatizare
ele au fost restructurate.

Domnul deputat Nicolae Sersea a întrebat dacă toate aceste societăţi sunt
filiale ale celor trei mari societăţi "mamă", adică tranporturi, călători şi
infrastructură.

Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
a spus că întradevăr cele 25 de societăţi care se privatizează conform proiectului
de lege provin din cele 3 mari societăţi "mamă".

In unanimitate a fost aprobat proiectul de lege, în forma adoptată de
Senat.

  PREŞEDINTE,
Dan Radu Ruşanu

                                                             SECRETAR,
                                                                Iuliu Vida
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                  Experţi parlamentari:
           Olga Tutoveanu
           Alina Hodivoianu
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