
 

 
 

   
   

 
Comisia pentru politică           

economică, reformă şi privatizare
 Bucureşti,  

Nr. XVI/I/249/04.06.1998 
PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 04.06.1998 
  La lucrările şedinţei sunt prezenţi 25 deputaţi, 3 absenţi motivaţi. 
  Participă ca invitaţi domnii: Adrian Ciocănea- secretar de stat în Consiliul 
pentru Reformă şi Stefan Mamulea- director în Ministerul Reformei. 
  Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Traian Rânja, vicepreşedintele 
Comisiei. 
  Comisia a adoptat,cu unanimitate de voturi, ordinea de zi, având un singur 
punct: continuarea dezbaterilor propunerilor legislative pentru stimularea şi dezvoltarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 
  Preşedintele de şedinţă, domnul deputat Rânja, dă cuvântul domnului deputat 
Francisc Pecsi, care prezintă modul de lucru la varianta propusă,ca un corolar al celor patru 
iniţiative legislative, şi cooperarea cu Ministerul Reformei. In expunerea sa motivează că 
pentru definirea întreprinderilor mici şi mijlocii s-a luat ca unic criteriu numărul de angajaţi, 
arătând că dacă se ajunge la concluzia că trebuie ţinut cont şi de cifra de afaceri, aceasta 
trebuie stabilită pe baza unei situaţii statistice cu realizările în domeniu la nivelul anului 1997 
situaţie ce va fi  prezentată de către Consiliul Reformei 
  In continuare domnul secretar de stat Adrian Ciocânea şi domnul director 
Stefan Mamulea, au răspuns întrebărilor puse de deputaţii: Mihai Grigoriu,Călin Popescu 
Tăriceanu, Hildegard Puwak, Marin Gheorghe, Sandu Dumitru, Alexandru Albu şi Leonard 
Cazan, care au şi comentat unele articole din proiectul de Lege, legate de mecanismul 
financiar de utilizare a fondului de risc şi de garantare, precum şi de nominalizarea acestora în 
lege. 
  In concluzie s-a decis ca în şedinţa următoare, reprezentanţii Guvernului 
împreună cu subconmisia stabilită, să îmbunătăţească proiectul de Lege prin introducerea 
elementelor concrete  legate de facilităţile fiscale şi mecanismele financiare de utilizarea celor 
două fonduri. 
  De asemenea, s-a hotărât să se introducă în textul Legii, elementele specifice, 
care în prezentul proiect sunt trimise la Hotărâri de Guvern şi care vor trebui să se refere 
dominant la instrumentele şi metodologia de aplicare a Legii. 
 
 pt.PRESEDINTE, 
    IULIU VIDA                  
                                             SECRETAR 
                                       LEONARD CAZAN              Experţi parlamentari: 

                                                                                 Tudor Elena 
                                                                                                    Condeescu Stefan 
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