
Proces verbal 
al şedinţei Comisiei din zilele  

de 25 şi 26.03.1998 
 
 

 La lucrările Comisiei sunt prezenţii în ziua de 25.03.a.c., 25, absenţi 3, 
în ziua de 26.03.a.c. prezenţi 27, absenţi 1. 
  Lucrările şedinţei sunt conduse de preşedintele Comisiei-deputatul Iuliu 
Vida. 
  Ordinea de zi, prezentată mai jos, a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi: 
  1.Continuarea dezbaterii spre avizare a proiectului Bugetului de Stat pe 
anul 1998; 
  2. Continuarea dezbaterii proiectului Bugetului Asigurărilor Sociale pe 
anul 1998. 
  Pentru susţinerea celor două proiecte a fost invitat în ziua de 25.03.1998 
reprezentantul Guvernului- domnul Ilie Şerbănescu, ministrul Reformei. 
  S-a solicitat punctul de vedere al ministrului referitor la modul de 
reflectare în buget a resurselor de finanţare a reformei. Ministrul Ilie Şerbănescu a 
menţionată că actuala distribuţie a banilor nu corespunde unei grile ideale, referindu-
se la decizia Guvernului de preluare a plăţii dobânzilor de la Banca Agricolă şi 
BANCOREX, dobânzi ce reprezintă 1,4% din PIB şi care nu sunt cheltuieli de 
reformă. 
  Au fost puse o serie de întrebări legate de: 
  - stimularea producţiei de export pentru care bugetul anului 1998 nu 
prevede nici o creştere faţă de anul 1997; 
  - atribuirea unor fonduri pentru crearea unei reţele naţionale de 
consultanţă întreprinderilor mici şi mijlocii şi desfinţarea unor fonduri de garantare; 
  - Bugetul nu prevede cofinanţarea împreună cu Uniunea Europeană a 
unor acţiuni vizând reforma instituţională; 
  - Modul de utilizare de către FPS a diferenţei de cca 2000 mil. lei şi 
dacă aceasta reprezintă cota de 20% care rămâne la dispoziţia FPS; 
  - Indicele de modificare a stocurilor, care are un deflator cu 50% mai 
mare decât cel al PIB şi nu apropiat de acesta cum ar trebui  să fie; 
  - Posibilitatea asigurării, în timpul rămas, a volumului de 2,2 mil.dolari 
investiţii străine, directe şi de portofoliu; 
  - Inadvertenţa dintre creşterea economică “zero” prognozată pentru anul 
1998 şi faptul că “deficitul propus reflectă gradul de tensionare a bugetului general 
consolidat, al cărui punct de plecare este o bază de impunere afectată negativ de 
contracţia economiei”; 
  - Necorelarea între reducerea salariului real cu 10% şi menţinerea 
autoconsumului la nivelul anului 1997; 
  - Nerespectarea în 1997 a deficitului bugetar de 4,5% agreat de FMI. Ce 
s-ar fi întâmplat în 1998 dacă în 1997 se realiza deficitul convenit de FMI? 



  - Analizarea, după primirea situaţiei de la FPS, a utilizării cotei de 20% 
aferentă anului 1997 şi a perioadei scurse din anul curent în vederea depistării unei 
virtuale surse de venit bugetar. 
  Ministrul Reformei a răspuns la majoritatea întrebărilor puse de deputaţi 
făcând unele comentarii pe marginea acestor întrebări. La întrebările la care  nu s-a 
răspuns în şedinţă, fiind necesar un timp de studiu, ministrul va răspunde în şedinţele 
Comisiei din săptămâna următoare- când va fi invitat din nou. 
  In ziua de 26 martie a.c., au participat ca invitaţi pentru susţinerea 
proiectului Legii Bugetului de Stat pe anul 1998, reprezentanţii Ministerului 
Industriei şi Comerţului - domnii director Dumitru Bărăscu şi Paul Blaier. 
  După expunerea făcută de reprezentantul Ministerului Industriei şi 
Comerţului referitoare la capitolele din buget care vizează activitatea acestui 
minister-arătând că sumele alocate, la unele capitole se limitează la nivelul anului 
trecut iar la altele sub necesar aşa cum rezultă din capitolul relansarea reformei, 
dezvoltare, etc. 
  Au fost discutate pe larg sistemul de compensare şi stingere a unor 
datorii reciproce , fluidizarea datoriilor faţă de bugetul de stat şi stingerea datoriilor 
între RENEL şi ROMGAZ. 
  Deputaţii prezenţi au formulat o serie de întrebări legate de acţiunile de 
refacere a mediului- constituindu-se fondul de dezvoltare, nominalizarea (lista) cu 
obiectivele de reformă inserate în art. 24 d. - deoarece acestea nu sunt cuprinse în 
volumul Bugetului de stat. 
  Această listă urmează a fi transmisă Comisiei la 30 martie a.c. 
  De asemenea, tot pe 30.03.a.c. se va primi răspuns la următoarele 
întrebări: 
  - cum se explică scăderea PIB în condiţiile de corelare a cheltuielilor de 
capital în expresie absolută? 
  - ce repercursiuni decurg din  nealocarea resurselor de la Ministerul 
Industriei şi Comerţului la Ministerul de Finanţe? 
  - care este baza sumei din buget alocată pentru închiderea minelor? 
  Lucrările Comisiei s-au oprit la aceste întrebări, urmând ca şedinţa 
Comisiei din 31 martie a.c. să continue dezbaterea proiectului Bugetului de Stat, 
având ca invitaţi pe Ministrul Privatizării, Ministrul Industriei şi Comerţului şi M.F. 
   
 
 
 
 
 PREŞEDINTE, 
        
             Iuliu Vida   SECRETAR, 
 
            Mihai Grigoriu 
            Expert parlamentar 
                Elena Tudor 
  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


