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                                       SINTEZA  
  lucrărilor Comisiei din ziua de 27 mai 1998 
 
  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a 
desfăşurat lucrările în ziua de 27.05.1998, având la ordinea de zi 
următoarele: 

1. Dezbaterea spre avizare simplă a propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului 
imobilizat 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. 

  Primul punct al ordinei de zi a fost susţinut din partea 
iniţiatorilor de deputatul Traian Dobre care a motivat necesitatea emiterii 
acestui act normativ evocând că sursa pentru investiţii o constituie 
amortizarea. 
  Mai mulţi deputaţi, în cuvântul lor au argumentat necesitatea 
modificării Legii nr.15/1994. 
  După dezbaterea titlului şi a fiecărui paragraf al articolului unic 
al propunerii legislative s-a considerat că formulările propuse de Consiliul 
Legislativ reflectă mai bine spiritul iniţiativei legislative, punct de vedere 
însuşit şi de reprezentantul iniţiatorilor. 
  Cu majoritate de voturi Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a hotărât  avizarea favorabilă a proiectului de Lege 
în varianta propusă de Consiliul Legislativ. 
  La punctul 2 al ordinei de zi s-a dezbătut spre avizare simplă 
proiectul 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. 
  Mai mulţi deputaţi în cuvântul lor au arătat că pentru avizare 
este nevoie de o documentare suplimentară pentru lămurirea unor 
neclarităţi şi au propus şi aprobat cu unanimitate de voturi ca la şedinţa 
viitoare să fie invitaţi pentru a susţine acest proiect de Lege: ministrul 
privatizării, ministrul finanţelor, conducerea Bankorex, reprezentantul 
FPS,. reprezentanţii S.C. “Petrom “ S.A.  
  La punctul 3 al ordinei de zi s-a continuat dezbaterea 
propunerilor legislative privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor 
mici şi mijlocii, la care au participat: ministrul reformei şi specialişti din 
cadrul Ministerului Reformei. 
  In urma dezbaterilor s-a convenit ca pe baza celor patru 
propuneri legislative, să se întocmească proiectul de Lege pentru 
stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, proiect ce va fi 
supus dezbaterilor Comisiei într-o şedinţă următoare. 
  Din totalul de 28 de membri ai Comisiei a lipsit domnul deputat 
Sorin Dimitriu- ministru- Grup Parlamentar PNTCD. 
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