
 

 

     
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din  zilele de 
24, 25, 26 şi 27 august 1998 

 
 

  In conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.10/1998, privind 
activitatea Comisiilor în perioada vacanţei parlamentare         ( 1 iulie- 31 august 1998) 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
24, 25, 26 şi 27 august a.c., în Braşov, la invitaţia Camerei de Comerţ şi Industrie, cu 
aprobarea Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor. 
  Ordinea de zi a fost următoarea : 
                    1. Continuarea dezbaterilor propunerilor legislative privind sprijinirea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii: 
  2. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind 
regimul Zonelor Defavorizate; 
  3. Intâlnirea cu un grup de preşedinţi din cooperaţia meşteşugărească, la 
cererea acestora.. 
  La dezbaterea primului punct al Ordinei de zi au participat ca invitaţi: 
  Ministerul Reformei 
 - Ioan Mureşan- ministru 
 - Stefan Mamulea- director general 
  Ministerul Finanţelor 
 - Dan Ruşanu- secretar de stat 
  La solicitarea Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov, au participat la 
dezbaterile generale privind Legea sprijinirii întreprinderilor mici şi mijlocii, un grup de 
întreprinzători, specialişti în domeniu, patroni şi reprezentanţi ai unor organizaţii 
neguvernamentale, care au prezentat Comisiei o serie de propuneri la proiectul de Lege 
privind stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel: 
 
- prevederi clare pentru participarea reprezentativă a patronilor în comisiile Guvern-sindicate-
patronat ; 
- cei care deţin spaţii comerciale să le poată cumpăra în condiţii avantajoase; 
- să fie înfiinţat un departament al I.M.M. în cadrul Ministerului Comerţului şi Industriei; 
- să existe în F.P.S. o direcţie de inventariere a activelor nefolosite în întreprinderile existente 
şi să le ofere I.M.M..; 
- şanse egale ale I.M.M.: cu alte întreprinderi mai mari; 
- acordarea de consultanţă; 
- înlesniri fiscale, sistem fiscal flexibil, impozitarea forfetară, funcţia de colectare şi nu de 
control; 
- crearea unei bănci pentrtu I.M.M.; 
- capitalul de pornire al întreprinderilor de export să fie finanţat prin creditare pe 2 ani fără 
dobândă; 
- simplificarea evidenţei contabile- partidă simplă;   
- stimularea fiscală în vederea creşterii forţei de muncă; 
- simplificarea procedurilor administrative; 
- revizuirea legislaţiei actuale privind I.M.M.; 
- recunoaşterea  certificatelor  de calificare acordate de I.M.M. care pregătesc cadre ; 
- accesul la resurse; 
- scutirea de impozit a profitului reinvestit; 
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- facilităţi pentru întreprinderile mixte ( ex. farmacii) legate de formalităţi juridice de 
înfiinţare, investiţii făcute în străinătate; repatrierea valutei; necesitatea apariţiei Legii 
societăţilor de grup; 
- greutăţile în recuperarea banilor de la buget pentru medicamentele livrate spitalelor. 
    
  Deputaţii H.Puwak, F.Pecsi, V.Ghiga, M.Coşea, T.Rânja au apreciat 
propunerile făcute de invitaţi, propuneri ce vor fi avute în vedere la dezbaterea pe articole. 
  In prezenţa reprezentanţilor Ministerului Reformei şi Ministerului Finanţelor, 
Comisia a dezbătut pe articole Capitolul IV- privind facilităţile şi Capitolul I- art.l-4,  urmând 
să fie continuată în şedinţele Comisiei din luna septembrie a.c. 
  Dezbaterea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind regimul 
Zonelor Defavorizate, înserat la punctul 2 al ordinei de zi, a comportat o serie de 
amendamente, unele admise, altele respinse- amendamente ce se regăsesc în Raportul 
transmis Plenului Camerei spre dezbatere şi adoptare. 
  In legătură cu punctul 3 al ordinei de zi, întâlnirea solicitată de un grup de 
reprezentanţi ai cooperaţiei meşteşugăreşti desfăşurată în ziua de 26 aug.a.c., aceasta a scos în 
evidenţă o serie de nemulţumiri ce se vor constitui în amendamente, dacă Comisia şi le va 
însuşi,  la Legea cooperaţiei meşteşugăreşti, adoptată de Senat şi transmisă Comisiei noastre 
spre dezbatere şi avizare. 
   Preşedintele Comisiei a apreciat la finalul discuţiilor cu reprezentanţiii 
cooperaţiei meşteşugăreşti că va invita la dezbaterea proiectului de Lege, delegaţi ai 
cooperaţiei şi din celelalte judeţe. 
   Din totalul de 28 deputaţi membrii ai Comisiei au fost prezenţi 24, 
absenţi 4, după cum urmează: Grigoriu Mihai, Sorin Dimitriu şi Negrău Mircea- grup 
parlamentar PNTCD şi Popescu Tăriceanu Călin- grup parlamentar PNL. 
 
 
 
 
       PRESEDINTE, 
 
         IULIU VIDA 
             SECRETAR 
 
     LEONARD CAZAN 
 
 
 
                                 Experţi parlamentari 
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                             Stefan Condeescu 
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