
 

 

 
 

 S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din 

zilele de 24 şi 25.02.1998 
 

 
  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a 
desfăşurat lucrările în zilele de 24 şi 25 februarie a.c., având la ordinea de zi 
următoarele: 
 

24.02.1998 ora 11,00-16,00 
 

 
  1) Informare cu privire la stadiul privatizării societăţilor comerciale 
din petrochimie, programul propus pe anul 1998. Invitaţi: 
  - Valentin Ionescu - ministru Privatizării 
  - Sorin Dimitriu - preşedinte FPS 
  -  directorii generali ai S.C.Petrotel S.A., S.C. Vega S.A. şi 
               S.C.Petromidia S.A. 
  2) Informare cu privire la elaborarea Bugetului de Stat pe anul 
1998. Invitat: - Secretar de Stat Ministerul Finanţelor- domnul Valentin Lazea. 
 
 

25.02.1998 orele 9,30-14,00 
 
 

  1) Prezentarea punctului de vedere al Guvernului României cu 
privire la propunerile legislative legate de întreprinderile mici şi mijlocii. 
Invitat: domnul Ilie Şerbănescu- ministrul Reformei. 
  2) Dezbaterea spre avizare a proiectului de Lege şi propunerea 
legislativă privind regimul concesiunilor - şedinţă comună cu Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi. Invitat: domnul Valeriu Stoica - ministrul Justiţiei. 
  La primul punct al ordinei de zi din 24.02.a.c., conducerea S.C. 
Vega S.A. şi S.C. Petromidia S.A., au prezentat informări în baza cărora 
deputaţii au formulat întrebări şi au purtat discuţii care au vizat probleme legate 
de clarificarea unor aspecte patrimoniale (datorii restante, pierderi bilanţiere 
neacoperite) care frânează procesul de privatizare. 
  Cu privire la problemele ridicate, domnul Valentin Ionescu- 
ministrul Privatizării şi domnul Sorin Dimitriu- preşedintele FPS, au expus 
punctele de vedere ale instituţiilor pe care le reprezintă. 
  La punctul 2 al ordinei de zi din 24.02.a.c., domnul Valentin Lazea, 
Secretar de Stat în Ministerul Finanţelor, a prezentat schiţa de construcţie a 
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proiectului Bugetului de Stat pe anul 1998, schiţă în baza căreia deputaţii au pus 
o serie de întrebări şi au făcut comentarii referitoare la evoluţia PIB în anul 
1998. 
  Deoarece, discuţiile începute în 24.02.a.c. referitoare la Bugetul de 
Stat pe anul 1998, nu s-au finalizat în aceeaşi zi, ordinea de zi iniţial stabilită 
pentru 25.02.a.c. - punct 1, a fost modificată - continuându-se dezbaterea din 
ziua precedentă. 
  A fost invitat la şedinţa Comisiei - domnul Ilie Şerbănescu - 
ministrul Reformei care a participat la dezbaterile de informare legate de 
proiectul Bugetului de Stat- răspunzând întrebărilor puse de deputaţi. 
  La punctul 2 al ordinei de zi din 25.02.a.c. Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare, a hotărât ca la lucrările comune cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi să participe o subcomisie alcătuită din 5 
deputaţi, reprezentanţi ai principalelor partide politice în Comisie. 
  La dezbateri au participat reprezentanţi ai Guvernului- Ministrul 
Privatizării şi ai MLPAT. 
  Discutarea celor două proiecte pe articole s-a oprit la Art. 13, 
urmând ca dezbaterea pe articole să fie reluată într-o şedinţă viitoare. 
  Din totalul de 28 deputaţi au lipsit 5, Sorin Dimitriu - preşedinte 
FPS, grup parlamentar PNŢCD, Cazan Leonard şi Hildegard Puwak - grup 
parlamentar PDSR- delegaţie, Bud Nicolae, grup parlamentar PUNR- delegaţie, 
Băbălău Nicolae, grup parlamentar PRM- delegaţie. 
 
 
 PREŞEDINTE,  
  
            Iuliu Vida   SECRETAR, 
 
                                                Mihai Grigoriu                         Expert parlamentar, 
          Elena Tudor 
 
 
 


