
SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 18.03.1998 

 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a 
desfăşurat lucrărilor în ziua de 18 martie 1998, având la ordinea de zi 
următoarele: 

 
   1.   Dezbaterea spre avizare în fond a Raportului Comisiei de 
anchetă privind activitatea Fondurilor Proprietăţii Private, în conformitate 
cu Hotărârea Parlamentului nr. 4/1997;- 
  
               2. Dezbaterea spre adoptare în fond a Legii privind regimul  
concesiunilor şi a Propunerii legislative privind regimul concesiunilor.  
 La primul punct al ordinei de zi a participat preşedintele 
Comisiei de anchetă a FPP - senatorul Petre Juravle. 
  Raportul prezentat de Comisia de anchetă a fost discutat şi 
însuşit de Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare fiind 
adoptat cu majoritate de voturi, 1 vot împotrivă şi o abţinere. In continuare 
a fost dezbătut proiectul de Hotărâre privind Raportul Comisiei de anchetă 
pentru activitatea FPP, proiect care a comportat numeroase discuţii de 
reformulare a textelor articolelor, în final acest proiect de Hotărâre fiind 
votat cu 15 voturi pentru şi 7 abţineri, nici un vot împotriva. 
 Raportul şi proiectul de Hotărâre va fi transmis spre dezbatere 
şi adoptare Plenului Camerei. 
 La punctul 2 al ordinei de zi, a fost prezent ministrul privatizării 
- domnul Valentin Ionescu, care a prezentat punctul de vedere al 
Guvernului referitor la Legea privind regimul concesiunilor - lege 
armonizată cu legile din Uniunea Europeană. Acest proiect de Lege va fi 
urmat de norme metodologice. 
  Faţă de propunerea legislativă a grupului parlamentar PDSR, 
ministrul privatizării consideră că Legea propusă de Guvern este 
simplificată şi nu există diferenţe esenţiale între cele două proiecte, fiind şi 
articole care se pot armoniza. 
 Preşedintele Comisiei propune discutarea, din punct de vedere 
tehnic a celor două proiecte de lege, să fie făcută de către iniţiatori, să 
armonizeze articolele celor două legi, iar în şedinţa Comisiei din 
săptămâna următoare să fie prezentată o lege comună-Guvern propunere 
legislativă- care să fie dezbătută pe articole în plenul Comisiei. 



 Iniţiatorii  celor două  proiecte de lege au continuat dezbaterile 
pe articole. 
 Din totalul de 28 deputaţi membrii ai Comisiei, a absentat 
domnul Dimitriu Sorin Petre-preşedinte FPS-grup parlamentar PNŢCD. 
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