
SINTEZA  
lucrărilor Comisiei 

din ziua de 19.11.1997 
 
 

  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 19.11.1997 între orele 9,30-15,30,cu următoarea ordine de zi: 
  1. Dezbaterea în procedură de urgenţă, spre avizare în fond, a 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 49/1997 privind 
înfiinţarea SOCIETĂŢII NAŢIONALE A PETROLULUI - PETROM S.A. 
BUCUREŞTI - între orele 9,30-12,30. 
  2. Discuţii preliminare în legătură cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/1997, privind bursele de mărfuri. 
  La primul punct al ordinei de zi, au participat ca invitaţi reprezentanţi ai 
Ministerului Industriei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor şi Directorul General al 
Societăţii Naţionale a Petrolului S.A. - Bucureşti. 
  Au fost formulate o serie de întrebări legate de includerea Soc. 
PETROSOFT în Societatea Naţională a Petrolului - PETROM S.A. , termenul de 
separare şi fuzionare; datoriile faţă de bugetul de stat; măsura în care reorganizarea 
asigură operativitate în procesul de producţie şi financiar. 
  Invitaţii au răspuns întrebărilor, argumentând necesitatea adaptării 
Ordonanţei de Urgenţă. 
  In dezbaterea pe articole, au fost formulate o serie de amendamente care 
au fost însuşite de Comisie, altele nu au fost acceptate de Comisie - acestea 
regăsindu-se în Raportul prezentat Biroului Permanent al Camerei, care va fi supus 
spre dezbatere şi adoptare în Plen. 
  Cu majoritate de voturi a fost avizată în fond, cu completările enumerate 
în Raport, Ordonanţa de Urgenţă nr. 49/1997 privind înfiinţarea SOCIETĂŢII 
NAŢIONALE A PETROLULUI - PETROM S.A. Bucureşti. 
   
 
                  La punctul 2 al Ordinei de zi, au fost invitaţi să participe la discuţiile 
preliminare legate de proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
69/1997 privind bursele de mărfuri, următorii: 
 
  - domnul Ştefan Boboc - preşedintele CNVM; 
  - domnul   Nicolae Fildan -  director general  

   adjunct , Bursa maritimă de mărfuri Constanţa; 
  - domnul Viorel Marian Ştefan - senator 
  - domnul Alan G. Rosenberg - avocat, Director Financial  
     Markets, Inc. 
  - domnul Dennis Klejna - avocat, Consilier în domeniile 
    burselor de mărfuri şi operaţiuni la termen, 
 



care au prezentat importanţa burselor de mărfuri, funcţionarea lor, precum şi 
necesitatea stabilirii unui raport între bursele de mărfuri şi bursele de valori, optând 
în favoarea unui unic organ de reglementări- supraveghere. 
  Au fost puse întrebări din partea membrilor Comisiei, la care au fost 
date răspunsuri şi lămuriri. 
  Consultanţii U.S.A.I.D.- Capital Markets la solicitarea CNVM, au 
întocmit un studiu prin care sugerează îmbunătăţirea textului Ordonanţei. 
  Toţi participanţii, au apreciat pozitiv organizarea acestei discuţii 
preliminare în vederea documentării pentru dezbaterea Ordonanţei în cauză. 
  Din numărul total al membrilor Comisiei, 28, au absentat 7, după cum 
urmează: Dimitriu Sorin Petre- preşedinte FPS , Manole Odisei- Grup Parlamentar 
PNTCD; Spătaru Liviu- delegaţie, Bran Vasile- bolnav, Cosma Liviu Ovidiu- bolnav 
- Grup Parlamentar USD- PD; Coşea Dumitru Gheorghe Mircea- independent. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iuliu Vida 
 
   
 
 

 


