
SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din  

ziua de 06.05.1998 
 
  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 06.05.1998, având la ordinea de zi următoarele: 
  1. Dezbaterea  spre avizare în fond a proiectului de Lege privind 
ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind 
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor; 

2. Dezbaterea în continuare, spre avizare în fond, a propunerilor 
legislative privind stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. 
  La dezbaterea primului punct al ordinei de zi a participat domnul Ene 
Constantin - director general în Ministerul Industriei şi Comerţului - care a prezentat 
Acordul încheiat între Guvernul României şi Guvernul Georgiei, importanţa acestuia 
având în vedere şi  perspectiva extragerii petrolului din zona Mării Caspice şi modul 
de derulare a Acordului încheiat. 
  In cadrul dezbaterilor, s-a solicitat de la Ministerul Industriei şi 
Comerţului, o situaţie cu privire la investiţiile şi numărul investiţiilor în România, 
situaţie ce va fi prezentată Comisiei în săptămâna următoare. 
  S-au purtat discuţii privind investiţiile străine în România, comparativ 
cu ţările care trec prin acelaşi proces ca România (Cehia, Slovacia, Ungaria, 
Polonia). 
  S-a supus votului articolul unic al Legii, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi, întocmindu-se Raportul de prezentare spre dezbatere şi 
adoptare în Plenul Camerei. 
  Inainte de a se trece la dezbaterea punctului 2 din Ordinea de zi,  
s-au discutat problemele restante din şedinţa Comisiei din 29 aprilie a.c. privind 
programul pe termen scurt al Consiliului pentru Reformă. 
  Au participat ca invitaţi: domnul Ioan Mureşan - ministrul Reformei, 
Ştefan Mamulea şi I. Iliuţă - directori generali în cadrul aceluiaşi minister. 
  Pe baza materialului prezentat au fost formulate o serie de întrebări şi 
propuneri, propuneri care au fost dezbătute şi acceptate de reprezentantul 
Guvernului, urmând ca acestea să fie incluse în Hotărârea de Guvern pentru 
modificarea şi completarea HG nr. 203/1998 - privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului pentru Reformă. 
  La punctul 2 al Ordinei de zi a luat parte -ca invitat- şi reprezentantul 
Asociaţiei Generale de Industrie Locală, domnul Marin Fleancu. 
  Directorul general  Şt. Mamulea a prezentat modul de alcătuire al Legii 
Intreprinderilor Mici şi Mijlocii - inspirată din propunerile legislative ale grupurilor 
parlamentare  precum şi din legislaţia internaţională din domeniu. 

La propunerile unor deputaţi s-a hotărât constituirea unei subcomisii de 
lucru formată din reprezentanţii Guvernului (secretar de stat şi specialişti în 
domeniu) şi 6 deputaţi reprezentanţii grupurilor parlamentare  din Comisia pentru 



politică economică, reformă şi privatizare- care să întocmească proiectul de Lege ce 
va fi supus dezbaterii Comisiei. 
  Referitor la pregătirea dezbaterii în Comisie a proiectului de Lege 
privind Concesiunile şi a propunerii legislative privind regimul Concesiunilor, s-a 
stabilit formarea unui grup de lucru, alcătuit din reprezentanţii pe problemă din 
Guvern şi deputaţii, iniţiatori ai propunerii legislative şi reprezentanţi ai grupurilor 
parlamentare iar materialul elaborat va fi supus dezbaterii celor două Comisii din 
Camera Deputaţilor. 
  Din totalul de 28 deputaţi, membrii ai Comisiei, au lipsit: Sorin Petre 
Dimitriu - ministru - grup parlamentar PNŢCD şi Sandu Dumitru - grup parlamentar 
USD-PSDR. 
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