
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI DIN 
 ZILELE DE 22,23 ŞI 26 IANUARIE 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a 
desfăşurat lucrările, în perioada vacanţei parlamentare, în zilele de 
22, 23 şi 26 ianuarie 1998, având la ordinea de zi următoarele: 

1. Continuarea dezbaterii Raportului FPS pe anul 1996 şi 
Programul de privatizare pe anul 1997; 

2. Continuarea dezbaterii raportului preliminar al Comisiei de 
anchetă privind activitatea FPS (SIF) - comisie instituită 
conform Hotărârii Parlamentului României nr. 4/1997; 

3. Continuarea dezbaterii Ordonanţei Guvernului nr. 69/1997 
privind bursele de mărfuri; 

4. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 
  Invitaţi pentru primul punct al ordinei de zi au fost 
reprezentanţii FPS - domnul Strauss şi doamna Viorica Vlad. 
  S-a pus în discuţie raportul de sinteză al Curţii de Conturi 
privind utilizarea fondurilor acordate de FPS în anul 1996 pentru 
restructurare şi în condiţiile art. 8 din Legea nr. 50/1995. 
  In urma discuţiilor purtate, s-au solicitat informaţii 
suplimentare din partea reprezentanţilor FPS cu termen 26 ian. a.c., 
respectiv 29 ian. a.c. pentru elucidarea aspectelor sesizate prin raportul de 
sinteză al Curţii de Conturi. 
  In ziua de 23 ian. a.c. Comisia de anchetă privind activitatea 
FPS (SIF) s-a întrunit la sediul Senatului României pentru redactarea 
raportului- care urmează să fie prezentat în şedinţa comună a celor două 
comisii economice din Senat şi Cameră pentru aprobare. 
  La punctul trei al ordinei de zi, s-au continuat discuţiile pe 
marginea proiectului de Lege prin care se solicită aprobarea Ordonanţei nr. 
69/1997 privind bursele de mărfuri. In vederea documentării membrilor 
Comisiei a fost difuzat textul Legii burselor din România adoptată de 
Parlament în anul 1929, precum şi alte materiale documentare de 
reglementări din acest domeniu din unele ţări europene şi SUA. In cadrul 
şedinţei, procedura de documentare, de informare şi discutare a fost 
finalizată şi în următoarea şedinţă se va dezbate pe articole şi se vor 
discuta amendamentele prezentate. 
   
 

PREŞEDINTE, 
 

Iuliu Vida 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


