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                                        PROCES VERBAL 
                          al şedinţei Comisiei din 27 mai 1998 
 
 
  La lucrările Comisiei sunt prezenţi 27 deputaţi, 1 absent motivat. 
  Participă ca invitat domnul ministru Ioan Mureşan- Ministerul 
Reformei. 
  Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Vida Iuliu, preşedintele 
Comisiei. 
  Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de 
zi: 

1. Dezbaterea spre avizare simplă a propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului 
încorporat în active corporale şi necorporale; 

2. Dezbaterea spre avizare simplă a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.10/1998 pentru stabilirea unor 
măsuri referitoare la datoria S.C.PETROTEL S.A. Ploieşti, prevăzută 
în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.72/1997 şi la protecţia 
mediului înconjurător din arealul petrolier Ploieşti ca urmare a 
declanşării procesului de privatizare a societăţilor comerciale din 
domeniul petrolier; 

3. Continuarea dezbaterii propunerilor legislative privind stimularea 
dezvoltării întreprinderilor  mici şi mijlocii. 

 
  Preşedintele Comisiei a informat membrii Comisiei că a înaintat la 
Curtea de Conturi, pentru a fi verificat modul de utilizare a banului public, o 
serie de documente transmise de F.P.S.  
  Primul punct al ordinei de zi a fost susţinut de domnul deputat 
Dobre Traian, iniţiatorul propunerii legislaltive, care în expunerea sa a motivat 
că o sursă de investiţii o constituie amortizarea. 
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  Domnul deputat Cazan Leonard a propus un amendament la 
alineatul 2 al articolului modificat, amendament care în urma dezbaterii în 
Comisie a fost retras. 
  Preşedintele Comisiei, deputatul Iuliu Vida a dat citire avizului 
Consiliului Legislativ care a reformulat propunerea legislativă. 
  Supusă aprobării, această reformulare a fost avizată favorabil cu 25 
voturi pentru, l vot împotrivă şi l abţinere, urmând a se redacta şi ransmiste 
avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 
  Dezbaterea punctului 2 al ordinei de zi a scos în evidenţă că 
Ordonanţa de Urgenţă nr.10/1998 emisă este neclară, fiind necesară 
documentare suplimentară care va fi solicitată de la cei în drept. 
  Comisia a hotărât ca la următoarea şedinţă în care se va dezbate 
această Ordonanţă să participe ca invitaţi reprezentanţi ai Ministerului 
Finanţelor, Ministerul Privatizării, BANKOREX, FPS, SC”Petrom” SA. 
  Dezbaterea pe această temă va avea loc în şedinţa Comisiei din 10 
iunie a.c. 
  Se va trimite o adresă către Comisia de buget, finanţe şi bănci 
pentru care se va comunica amânarea dezbaterii şi avizării acestei Ordonanţe. 
  Conform punctului 3 al ordinei de zi s-a continuat dezbaterea 
propunerilor legislative privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi 
mijlocii, la care au participat reprezentanţii Ministerului Reformei: Ioan 
Mureşan- ministru şi doi directori generali. 
  S-a stabilit ca în termen de 7 zile, în baza celor patru propuneri 
legislative, să fie alcătuit un proiect de Lege, care va fi supus dezbaterii plenului 
Comisiei. 
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