
 

 

 

 
 

 
 

S I N T E Z A  
lucrărilor Comisiei 

din ziua de 11.02.1998 
 
 

  Comisia pentru politică economică, reformă  şi privatizare, şi-a 
desfăşurat lucrările în zilele de 9, 10 şi 11  februarie 1998 având la ordinea de zi 
următoarele: 
  1. Dezbaterea spre avizare în fond a proiectului de Lege pentru 
modificarea unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr. 30/1997 privind 
reorganizarea regiilor autonome, dezbatere în comun cu Comisia pentru 
Industrii şi Servicii; 
  2. Dezbatere spre avizare în fond a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea 
investiţiilor directe; 
  3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 
  La primul punct al ordinei de zi au participat ca invitaţi consilieri 
guvernamentali din partea Ministerului Reformei.  
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea unor prevederi 
din Ordonanţa Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, 
a comportat numeroase intervenţii legate de necesitatea reglementării prin lege 
şi nu prin acte administrative individuale a măsurilor restructurării regiilor 
autonome de interes naţional, susţinute de opoziţie precum şi intervenţii pentru 
aprobarea acestui proiect de Lege. 
  Cu 21 voturi pentru şi 17 voturi împotrivă, cele două Comisii au 
avizat favorabil proiectul de lege propus de Guvernul României. 
  La al doilea punct al ordinei de zi, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare a dezbătut proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor 
directe. La lucrări au participat din partea Ministerului Reformei - Ilie 
Şerbănescu - ministru şi Laurenţiu Tăchiciu - Secretar de Stat, care au răspuns 
numeroaselor întrebări puse de membrii Comisiei. 
  Discutarea Ordonanţei pe articole, a comportat dezbateri ample ale 
amendamentelor formulate de deputaţi şi grupuri parlamentare, discuţiile  
oprindu-se la capitolul II - urmând a se relua în săptămâna următoare. 
  Din totalul de 28 membrii la dezbaterea celui de-al doilea punct au 
participat 27, fiind  absent  Sorin Dimitriu - preşedinte FPS- Grup Parlamentar 
PNŢCD. 
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 PREŞEDINTE, 
 
               Iuliu Vida    SECRETAR, 
 
               Leonard Cazan 
 
 
           
          Expert parlamentar 
               Elena Tudor 


