
SINTEZA  
lucrărilor Comisiei 

din ziua de 10.12.1997 
 

  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 10 dec.1997 între orele 9,30-14,30, având următoarea ordine de 
zi: 
  1. Dezbaterea spre avizare, simplă a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/1997 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 1997; 
  2. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă, a 
proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
53/1997 privind reorganizarea regiilor autonome; 
  3. Continuarea dezbaterii Raportului FPS pe anul 1996 şi a Programului 
de privatizare pe anul 1997; 
  4. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 
  La intervenţia unor deputaţi, referitor la primul punct al ordinei de zi, 
preşedintele Comisiei - deputatul Iuliu Vida face precizări referitoare la Ordonanţa 
de Urgenţă nr. 77/1997 şi propune amânarea discutării rectificării bugetului  pe anul 
1997, după ce Plenul Camerelor vor ratifica Ordonanţa de Urgenţă nr. 14/1997 - tot 
privitoare la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997. 
  Referitor la punctul 2 al ordinei de zi, Comisia a votat cu unanimitate de 
voturi respingerea Ordonanţei de Urgenţă nr. 53/1997 deoarece articolele acesteia au 
fost incluse, ca amendamente, în raportul asupra Ordonanţei de Urgenţă nr. 30/1997 
privind reorganizarea regiilor autonome. 

Au participat ca invitaţi din partea Ministerului Reformei doamna 
consilier guvernamental Cristina Dică şi doamna expert Sebeni Eleonora. 
  Punctul 3 al ordinei de zi, dezbaterea Raportului FPS pe anul 1996 şi 
Programul de privatizare pe anul 1997, i-a avut ca invitaţi pe domnii directori 
generali ai FPS Mihuţ Gabriel şi Mândrescu Corneliu. 
  La această dezbatere a fost invitat şi domnul senator Emil Dima, care a 
îndeplinit funcţia de preşedinte al FPS în anul 1996, perioadă la care se referă 
raportul, precum şi domnul deputat Sorin Dimitriu, actualul preşedinte al FPS - care 
nu au onorat invitaţia. 
  Au fost formulate o serie de întrebări legate de depozitele în lei şi valută 
la Banca Columna, cum au fost aplicate prevederile Ordonanţei nr. 59/1997 privind 
sumele ce trebuiau virate la Bugetul statului din conturile curente şi depozitele 
bancare, cum a acţionat FPS, Banca Columna pentru neonorarea ordinelor de plată, 
pe ce bază au fost alocate depozite la anumite bănci, dacă Banca Columna este 
autorizată sau numai directorul nu este autorizat, dacă au fost făcute controale de 
către Curtea de Conturi şi Corpul de Control al primului ministru, etc. 
  Cei doi directori generali au răspuns întrebărilor membrilor Comisiei 
detaliind principalele aspecte ale activităţii FPS. 
  S-a solicitat reprezentanţilor FPS lista cu investiţiile în derulare la 
societăţi cu capital majoritar de stat - termen 15 zile -  



  Preşedintele Comisiei - deputatul Iuliu Vida - a făcut precizarea că 
Legea nr. 58/1991 nu restrânge posibilităţile de control ale Curţii de Conturi privind 
FPS  şi propune invitarea la şedinţa următoare a preşedintelui Curţii de Conturi şi a 
guvernatorului Băncii Naţionale pentru a elucida o serie de aspecte ridicate în şedinţa 
de azi - propunere acceptată cu unanimitate de voturi. 
  La punctul 4 al ordinei de zi, comisia a dezbătut Hotărârea Biroului 
Permanent al Camerei Deputaţilor nr. 23/02.12.1997 privind activitatea comisiilor în 
perioada vacanţei parlamentare (1-31 1998) stabilind ca lucrările Comisiei să se 
desfăşoare în zilele de 27, 28 şi 29 ian. 1998, ordinea de zi stabilindu-se în şedinţa 
următoare. 
  Din totalul de 28 membrii ai Comisiei au absentat 4, după cum urmează: 
Sorin Dimitriu - Grup Parlamentar PNŢCD, Bran Vasile - Grup Parlamentar USD-
PD, Coşea Mircea - independent, Sandu Dumitru- Grup Parlamentar USD-PDSR. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iuliu Vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


