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In zilele de 23-25 martie 1998, Parlamentul României găzduieşte întâlnirea
Preşedintelui Parlamentului European, Domnul Jose Maria GIL-ROBLES GILDELGADO, cu Preşedinţii Parlamentelor ţărilor asociate la Uniunea Europeană din
Europa Centrală şi de Est.
In agenda întâlnirilor, astăzi - începând cu ora 16:30 - domnul Jose Maria
GIL-ROBLES GIL-DELGADO, Preşedintele Parlamentului European, va ţine un
discurs adresat membrilor Parlamentului României, în şedinţă plenară.
Ca urmare, Comisia pentru Integrare Europeană nu are cvorumul necesar
susţinerii unor dezbateri (în şedinţă de comisie).
In urma concluziilor la care s-a ajuns în cadrul ultimei şedinţe de comisie
(17.03.1998), astăzi s-au continuat lucrările pe marginea textului proiectului de lege
propus privind ajutorul de stat.
Incepând cu ora 17:00 s-au purtat discuţii cuprinzând diverse observaţii şi
propuneri de modificare a unor formulări în text între reprezentantul Consiliului
Concurenţei, domnul Gheorghe OPRESCU şi următorii membrii ai Comisiei pentru
Integrare Europeană:
doamna Mariana STOICA,deputat USD-PD, Preşedinta comisiei
doamna Hildegard PUWAK, deputat PDSR, Vicepreşedinte
domnul Leonard CAZAN, deputat PDSR, membru
domnul Sergiu RIZESCU, deputat PNŢ-CD, membru
domnul Mihai GRIGORIU, deputat PNŢ-CD.

In esenţă discuţiile s-au axat pe modificarea unor expresii din conţinutul
textului proiectului de lege, modificări necesare înţelegerii exacte a conţinutului legii.
De asemenea, au existat propuneri, din partea doamnei deputat Hildegard
PUWAK şi a domnului deputat Leonard CAZAN, de reformulare a unor paragrafe din
text, care se repetă (se regăsesc) în aceeaşi formulare şi în alte articole, de scoatere
definitivă a anumitor articole care nu au nici un înţeles, sau schimbarea unor termene
care dau alt sens textului cu cele mai potrivite contextului.
Această lege, a ajutorului de stat, este o lege tehnică - în primul rând. ţinând
cont de aceasta, precum şi de faptul că este prima iniţiativă legislativă lansată de către
Comisia pentru Integrare Europeană, care urmează a fi înaintată spre dezbatere
Parlamentului, va trebui să se ajungă la o armonizare de idei prin lucru efectiv pe
marginea textului prezentat, prin discuţii, comentarii şi propuneri concrete.
Astfel, cei prezenţi au stabilit continuarea dezbaterilor în plenul comisiei, la
următoarea şedinţă de lucru. Aceasta se va ţine în data de 31 martie a.c.

Preşedinte comisie,
deputat Mariana STOICA

