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PARLAMENTUL  ROM´NIEI
CAMERA  DEPUTAÞILOR

Comisia pentru industrii si servicii
Tel : 313.66.43.  Fax : 315.34.01.

                                     Bucure”ti, 16.12.1998

SINTEZA LUCRˆRILOR COMISIEI
din data de 16.12.1998

1. Dezbaterea ”i avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr.47/1998 privind constituirea ”i utilizarea Fondului special al aviaþiei
civile

Sesizatª în fond.
Comisia a luat în discuþie O.G. nr.47/1998. Dupª discuþii în plen acest act

normativ a fost avizat favorabil cu amendamente.
2. Dezbaterea ”i avizarea propunerii legislative privind Legea ajutorului de

stat.
Sesizatª în fond.
Se propune amânarea pentru prima ”edinþª, interval în care raportorii

comisiei noastre, nominalizaþi în procesul verbal al ”edinþei, vor prezenta Raportul.
3. Dezbaterea ”i avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei

de urgenþª a Guvernului nr.48/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
1998.

Sesizatª pentru aviz la Comisia pentru buget, finanþe ”i bªnci.
Comisia discutª în plen aceastª ordonanþª ”i avizeazª favorabil acest

proiect de lege.
4. Dezbatere asupra propunerii legislative privind stimularea

întreprinzªtorilor privaþi pentru înfiinþarea ”i dezvoltarea întreprinderilor mici ”i
mijlocii.

S-a aprobat cu amenamente Raportul întocmit de Comisia pentru politicª
economicª, reformª ”i privatizare. Se hotªrª”te cª fiecare deputat poate sª depunª
amendamente, care vor fi înaintate Comisiei pentru politicª economicª, reformª ”i
privatizare pentru dezbatere ”i acceptare, iar în prima ”edinþª sª discute ambele comisii
amendamentele aflate în divergenþª.

5. Dezbatere asupra Programului Guvernului privind închiderea unitªþilor
economice cu pierderi.

La dezbaterea privind programul de închidere a unor societªþi comerciale
cu pierderi au fost invitaþi: Pre”edintele Fondului Proprietªþii de Stat, dl.Radu Sârbu;
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Ministrul Industriei ”i Comerþului ”i Ministrul Turismului. Dl. Radu Berceanu înaintea
începerii dezbaterii punctului din ordinea de zi la care a fost invitat a informat ”eful de
cabinet al domnului pre”edinte cª nu poate participa la dezbateri din cauzª cª la ora
respectivª participa la o întâlnire cu omologul sªu din India, program stabilit înainte ca
invitaþia comisiei sª aparª la minister.

Pre”edintele F.P.S. a prezentat principiile dupª care s-a constituit lista cu
cele 49 societªþi comerciale propunse pentru închidere.

˛n urma dezbaterii pe acest punct s-a hotªrât ca la viitoarea ”edinþª de
comisie domnul Pre”edinte al F.P.S. ”i membrii Comisiei pentru industrii ”i servicii sª
prezinte pe larg situaþia concretª din teritoriu privind starea realª a întreprinderilor
supuse închiderii.

6. La �Diverse� s-a discutat  modul de aplicare a O.G.nr.32/1998 privind
privatizarea societªþilor comerciale din turism. Invitat fiind, Ministrul Turismului, dl.
Sorin Frunzªverde a prezentat stadiul privitizªrii în acest domeniu. S-au fªcut referiri la
modul de privatizare a societªþilor din Neptun, Mamaia ”i Poiana Bra”ov. Dl.Ministru a
explicat cª privatizarea societªþilor comerciale respective nu are nici o tangenþª cu O.G.
nr.32/1998 ”i cª semnalele din presª privind modul defectuos în care aceasta s-a fªcut
sunt reale.

La propunerea domnilor deputaþi Dan Ioan Popescu ”i Ioan Bivolaru,
comisia a aprobat cu majoritate de voturi constituirea unei comisii de anchetª
parlamentarª privind modul cum s-au realizat privatizªrile societªþilor comerciale din
Neptun, Mamaia ”i Poiana Bra”ov. Comisia va înainta aceastª solicitare Biroului
Permanent al Camerei Deputaþilor.

˛n continuare, în urma solicitªrii domnului deputat Ioan Bivolaru privind
modul discutabil în care s-a realizat privatizarea ROMTELECOM-ului, precum ”i
acuzele mediatizate prin mass-media, s-a hotªrât ca miercuri, 23 decembrie 1998, sª fie
analizatª aceastª privatizare în plenul comisiei în prezenþa domnului Pre”edinte al
Fondului Proprietªþii de Stat, domnului Ministru al Comunicaþiilor ”i domnul Pre”edinte
al Consiliului Concurenþei.

SECRETAR,

Istvan Antal


