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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTATILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

                                     
 

                                                                                                Bucuresti, 16.02.2000 
               
 

PROCES VERBAL 
16.02.2000 

 
  Domnul presedinte de sedinta constata ca este îndeplinit cvorumul 
pentru vot si supune la vot urmatoarea ordine de zi: 
  1. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.77/1999 privind unele masuri pentru 
prevenirea incapacitatii de plata. 
  Sesizata în fond. 
  Invitati: Ministerul Finantelor, Ministerul Industriei si Comertului. 
  2. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonantei de urgenta nr.202/1999 pentru modificarea Ordonantei nr.118/1999 
privind achizitiile publice. 
  Sesizata în fond. 

Invitati: Ministerul Finantelor. 
3. Dezbaterea si avizarea: 
3.1. proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 

nr.116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport 
maritim international.  

3.2. propunerii legislative privind Flota Comerciala Româna. 
3.3. propunerii legislative pentru sprijinirea agentilor economici care 

desfasoara activitati de transport pe caile navigabile interioare, precum si pentru 
revitalizarea industriei navale aferente. 

Sesizatp în fond. 
Invitati: Ministerul Transporturilor. 
4. Diverse  
Dupa aprobarea ordinii de zi, se trece la punctul 1 din program, 

presedintele dând cuvântul reprezentantului Ministerului Industriei si Comertului 
dl. director Catona Ioan care reprezinta unul din initiatorii ordonantei. Domnul 
director Catona prezinta importanta avizarii ordonantei, mentionând oportunitatea 
introducerii evidentei obligatiilor de plata pe termene scadente ale agentilor 
economici, precum si a intrarii în sistemul de compensare ce se aplica de catre 
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Institutul de Management si Informatica din cadrul Ministerului Industriei si 
Comertului. Domnul director mai mentioneaza ca acest institut cunoaste situatia 
din teritoriu, si în urma discutiilor cu reprezentantii patronatului s-a hotarât ca sa 
beneficieze de aceasta ordonanta agentii economici care au facturi întârziate mai 
mult de 30 de zile si cu o valoare de peste 100 milioane de lei (tinerea evidentei 
facându-se pe calculator). 

Dupa aceasta prezentare încep discutiile generale pe marginea 
proiectului de lege. 

Dl dep. Popescu Dumitru precizeaza ca aceasta ordonanta este 
binevenita, utila si este pentru avizarea ei favorabila. Dl. dep. întreaba daca în afara 
de acest sistem compensatoriu mai exista si alte sisteme.(ex. bonuri Conel). 

Dl. director Catona raspunde ca nu mai functioneaza si alte sisteme 
(toate s-au scos de la 1 ian. 2000). 

Dl dep. Daramus Octavian întreaba: 
1. Daca acest mod de compensari este inspirat din alte tari? 
Raspuns: Da, se aplica si în alte tari (Germania si Olanda). 
2. La ce nivel de compensare se face? 
Raspuns: Factura sa fie peste 1000 mil. lei si o întârziere de peste 30 

de zile. 
3. Daca se fac compensari între societatile comerciale? 
Raspuns: Da, se fac compensari. 
Dl. dep. Radu Alexandru-Dumitru întreaba: 
1. De când functioneaza institutul? 
Raspuns: Institutul este înfiintat din 1983 dar în acest sistem este 

angrenat de 1 an de zile. 
2. Suma de 1000  miliarde compensate pâna acum ni se pare foarte 

putin pentru bugetul tarii? 
Raspuns: Suma reprezinta numai anul 1999. 
3. Daca exista vreo strategie la nivelul ministerului? 
Raspuns: Da, exista, în sistem lucrând peste 5173 de agenti economici 

care tin evidenta pe calculator a sumelor compensate. 
Dl. dep. Moucha Romulus este de acord cu avizarea pozitiva a 

ordonantei în general, el având unele propuneri de amendamente când se va discuta 
punctual actul normativ. 

Dl. dep. Bivolaru Ioan întreaba ce înseamna contribuabili. 
Raspuns: Înseamna persoane juridice care îsi desfasoara activitatea în 

tara. 
Dl. dep. Drumen Constantin mentioneaza ca este în general pentru 

avizarea favorabila a ordonantei urmând ca la discutarea punctuala pe articole sa 
vina cu câteva amendamente. 

Domnul presedinte de sedinta sisteaza discutiile generale pe marginea 
ordonantei si se trece la avizarea ei pe articole. 
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Art.1 - dl. dep. Moucha Romulus si dl. dep. Popescu Dumitru propun 
eliminarea sintagmei "contribuabili". 

Se supune la vot amendamentul si se accepta, textul ramânând în 
continuare nemodificat. 

Art.2 - dl. dep. Moucha Romulus si dl. dep. Popescu Dumitru cer la fel 
eliminarea sintagmei contribuabil si completarea articolului cu un alineat nou. 

Se constata ca reprezentantul Ministerului Finantelor care este si el 
initiator al ordonantei, lipseste, el având la acest articol de lamurit si precizat unele 
întrebari puse de domnii deputati Bivolaru Ioan, Enescu Ion, Antal Istvan, 
Gheorghiof Titu Nicolae, Sassu Alexandru. 

Lucrarile, ajungând în impas, se propune oprirea discutiilor la art.2, 
urmând ca la urmatoarea sedinta sa fie prezent la discutii si reprezentantul acestei 
institutii. 

Se supune la vot si se aproba în unanimitate oprirea discutiilor la acest 
articol 2. 

Se trece în continuare la punctul 2 de pe ordinea de zi. 
Se da cuvântul reprezentantului Ministerului Finantelor (initiatorul)  

d-na director Apostol care prezinta importanta si oportunitatea avizarii favorabile a 
actului normativ. 

Nefiind întrebari pe marginea proiectului de lege (el fiind redactat 
clar) se trece la avizarea lui în forma propusa de initiator. 

Actul normativ este votat favorabil cu unanimitate de voturi, expertul 
urmând a întocmi raportul catre plenul Camerei Deputatilor. 

Se trece în continuare la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi. 
Se constata ca nu exista un punct de vedere al Guvernului (care este 

important si legal conform Regulamentului Camerei Deputatilor pentru continuarea 
discutiilor) presedintele de sedinta propunând membrilor comisiei amânarea 
discutiilor la aceste acte normative pâna la primirea punctului de vedere de la 
Guvern. 

Se aproba în unanimitate, iar presedintele declara închise lucrarile 
comisiei. 

Sedinta se încheie la ora 1700. 
De la sedinta au absentat dl. dep. Basescu Traian - PD si Muresan  

Ioan - PNTCD.  
 
 

PRESEDINTE, 
 

Dan Ioan Popescu 


