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    PROCES VERBAL 
     al şedinţelor din zilele de 10 şi 11 februarie 1998 
 
 
  La lucrările Comisiei au fost prezenţi 25 de deputaţi fiind absenţi  motivat 3 miniştrii: 
Akos Birtalan, Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz şi Nicolae Noica.  
 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cîrstoiu, preşedintele 
Comisiei 
 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
  Raport 
  1. Proiect de Lege privind finanţele publice locale (discuţii cu primarul general şi cu 
primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, asupra prevederilor proiectului de lege şi amendamentelor 
propuse de comisie). 
   
  Avizări: 
  2. Proiect de Lege pentru modificarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată şi modificată prin Legea 
nr.207/1997. 
  3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.40/1998 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit. 
  4. Proiect de Lege privind dreptul de proprietate şi regimul juridic al acestuia. 
  5. Propunere legislativă privind dezvoltarea turismului rural.  
 
  In ziua de 10 februarie 1998 s-a discutat punctul 2 al ordinii de zi respectiv Proiectul 
de Lege pentru modificarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/1997 privind 
reorganizarea regiilor autonome, aprobată şi modificată prin Legea nr.207/1997 şi s-a hotărât avizarea 
negativă a acestuia cu 9 voturi pentru , 8 împotrivă şi 8 abţineri, apreciindu-se că din textul legii lipseşte 
prevederea conform căreia reorganizarea regiilor autonome de importanţă naţională trebuie 
reglementată pe bază de lege. 
 
  La punctul 3 al ordinii de zi s-a discutat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.40/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.70/1994 privind impozitul pe profit, care a fost avizată favorabil cu 13 voturi pentru, 3 voturi 
împotrivă şi 9 abţineri. 
 
  La punctul 5 al ordinii de zi, respectiv propunerea legislativă privind dezvoltarea 
turismului rural, Comisia a respins-o cu 12 voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi 5 abţineri, considerându-
se că în textul propus există neclarităţi şi formulări necorespunzătoare. 
 
  In ziua de 11 februarie 1998 au fost dezbătute punctele 1 şi 4 de pe ordinea de zi, 
respectiv proiectul de de Lege privind finanţele publice locale (discuţii cu primarul general şi cu 
primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, asupra prevederilor proiectului de lege şi amendamentelor 
propuse de comisie) şi proiectul de Lege privind dreptul de proprietate şi regimul juridic al acestuia. 
 
  La dezbaterile acestor puncte de pe ordinea de zi au participat ca invitaţi domnii 
Sorin Paliga, primarul sectorului 3, dl.Victor Ion Tărtăcuţă, director economic şi Maria Nariţa, şef 
serviciu financiar-contabilitate din aceeaşi primărie şi dl.Cătălin Chiriţă, primarul sectorului 5, precum 
şi dl.Ovidiu Oană, consilier la Ministerul Tineretului şi Sportului şi reprezentanţi ai Asociaţiei 
preşedinţilor Consiliilor judeţene. Au avut loc discuţii generale pe marginea celor două proiecte de legi, 
invitaţii făcând informări şi expunându-şi puncte de vedere referitoare la cele două proiecte de legi. 
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