
PROCES VERBAL

al ”edinþelor Comisiei din
 zilel de 16 ”i 17.06.1998

Sedinþa Comisiei din 16 iunie 1998

La lucrªrile ”edinþei sunt prezenþi 27  deputaþi, 1 absent motivat.
Participª ca invitat  domnul : Adrian Ciocªnea- secretar de stat în

Consiliul pentru Reformª ”i domnul director Stefan Mamulea.
Lucrªrile ”edinþei sunt conduse de domnul Iuliu Vida, pre”edintele

Comisiei.
Comisia a adoptat,cu unanimitate de voturi,unicul punct al  ordinei

de zi, �Continuarea dezbaterilor propunerilor legislative pentru stimularea ”i
dezvoltarea întreprinderilor mici ”i mijlocii, avându-se în vedere ”i comunicarea
Guvernului�.

Pre”edintele Comisiei precizeazª cª ”edinþa de azi s-a stabilit de
cªtre Plenul Camerei în dupª amiaza zilei de 15.06.a.c., iar materialul documentar
a fost primit de la Guvern cu câteva ore înainte de începerea ”edinþei, fapt ce a
nemulþumit comisia, pentru cª materialul nu a putut fi studiat ”i aprofundat.

Deputatul Gheorghe Marin solicitª reprezentantului executivului sª
precizeze diferenþele dintre ultimul proiect de lege ”i proiectele prezentate
anterior ”i sª explice cele 4 scheme care însoþesc proiectul de lege.

Domul secretar de stat Adrian Ciocªnea a precizat cª:
- La cap.I, dispoziþii generale, s-au propus definiþii, s-a cªutat sª se defineascª
întreprinderile mici ”i mijlocii nu numai dupª numªrul de salariaþi, ci ”i dupª
capitalul social sau cifra de afaceri, s-au simplificat modalitªþile de identificare a
întreprinderilor care vor beneficia de facilitªþi.
- La cap.II, crearea unui cadru favorabil dezvoltªrii întreprinderilor mici ”i
mijlocii, care se referª la crearea cadrului favorabil dezvoltªriiîntreprinderilor
mici ”i mijlocii a fost strucutrat mai bine.
- La cap.III, programe de dezvoltare a întreprinderilor mici ”i mijlocii, s-a
clarificat modul transparent de derulare a programelor ”i termenii de referinþª
utilizabili în cadrul oricªrui program,
- La cap.IV, coordonarea politicilor ”i programelor de dezvoltare a
întreprinderilor mici ”i mijlocii, s-au schþat atribuþiile care vor reveni organului
care va coordona politicile ”i programele de dezvoltare a întreprinderilor mici ”i
mijlocii. Toate programele vor fi puse în aplicare doar prin Hotªrâre de Guvern.
Primele trei programe vor fi folosite pentru: crearea ”i organizarea Fondului de
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Garantare, care va fi tamponul între bancª ”i investitor; sprijinirea pre-exportului;
program de acordare a Grant-urilor la pornirea unor întreprinderi mici ”i mijlocii.

In cadrul dezbaterilor, deputaþii înscri”i la cuvânt: Iuliu Vida,
Gheorghe Marin, Hildegard Puwak, Francisc Pecs, Dumitru Sandu, Gheorghe
Ionescu, Mircea Co”ea, Traian Rânja, Florin Tudose s-au arªtat nemulþumiþi
deoarece ultimul material prezentat, de”i a avut la bazª cele 4 iniþiative
parlamentare, cât ”i dezbaterile care au avut loc în ”edinþele anterioare ale
Comisiei, s-a îndepªrtat de scopul principal al iniþiativelor, ”i anume sprijinirea
realª, concretª a întreprinderilor mici ”i mijlocii. Ultimul material prezentat nu
þine cont de ce le trebuie efectiv micilor întreprinzªtori, de asigurarea pieþelor de
desfacere ”i de sprijinul din partea sistemului bancar.

Din contactele teritoriale pe care le-au avut deputaþii cu
întreprinzªtorii mici ”i mijlocii se desprind câteva aspecte, care ar trebui sª se
regªsescª în textul Legii ”i anume:

- existenþa unor credite de tip ipotecar
- dreptul de folosire a unor capacitªþi de producþie existente ”i nefolosite
- acces la credite avantajoase
- accesul la anumite pieþe
- prevederea unor facilitªþi fiscale

Tinând cont de cele exprimate mai sus ”i de solicitªrile
exprese ale domnilor deputaþi Mihai Grigoriu ”i Traian Rânja, domnul pre”edinte
Iuliu Vida supune aprobªrii Comisiei  propunerea ca în cadrul Comisiei din cele 4
propuneri legislative sª se întocmeascª un proiect unic ca iniþiativª a Comisiei
pentru politicª economicª, reformª ”i privatizare care sª fie supusª aprobªrii
plenului Camerei Deputaþilor. Propunerea a fost aprobatª în unanimitate, dupª
care s-a încheiat lucrªrile Comisiei.

Sedinþa Comisiei din 17 iunie a.c.
La lucrªri sunt prezenþi. 27 deputaþi, 1  ambsent motivat.
Lucrªrile ”edinþei sunt conduse de pre”edintele Comisiei, deputatul

Iuliu Vida.
A fost supusª aprobªrii Comisiei, urmªtoarea ordine de zi care a fost

acceptatª în unanimitate de voturi:
                   1. Dezbaterea proiectului de Lege ”i a propunerii legislative privind
regimul concesiunilor.

2. Continuarea dezbaterilor legate de avizarea  simplª a proiectului
de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de Urgenþª nr.10/1998 pentru stabilirea
unor mªsuri referitoare la datoria S.C. PETROTEL S.A.Ploie”ti, prevªzutª în
Ordonanþa de Urgenþª a Guvernului nr.72/1997 ”i la protecþia mediului
înconjurªtor din arealul petrolier Ploie”ti, ca urmare a declan”ªrii procesului de
privatizare a societªþilor comerciale din domeniul petrolier.
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La primul punct, participª ca invitaþi reprezentanþii Consiliului
pentru reformª- secretar de stat Adrian Ciocªnea ”i Consilier Cristina Dicª.

Dupª stabilirea modalitªþii de lucru se trece la discutarea pe articole.
Titlul legii ”i articolul 1 allin.1 ”i 2 au comportat numeroase discuþii, finalizându-
se cu formularea ”i acceptarea acestora cu majoritate de voturi.

Timpul acordat primului punct fiind epuizat s-a propus reluarea
dezbaterilor în ”edinþa din sªptªmâna urmªtoare.

La punctul 2 al ordinei de zi, au participat din partea F.P.S.- Mircea
Turtureanu- director general, Ministerul Finanþelor- Aura Gereanu-director,
S.C.Petrotel S.A. Ploie”ti- Eugen Iavloski- director general adj.

In ”edinþa anterioarª a fost solicitatª situaþia privind perfectarea
convenþiilor dintre BANCOREX- ca mandatar al Ministerului Finanþelor,
rafinªriile prevªzute în anexª la Ordonanþa de Urgenþª a Guvernului nr.72/1997.
Aceastª solicitare nu a fost onoratª. Reprezentanta Ministerului Finanþelor a
informat Comisia cª în dimineaza zilei de 17.06. a.c. rafinªriile în cauzª au fost
convocate pentru semnarea convenþiilor, dar din cauza unor obiecþiuni  juridice,
aceste documente nu au fost semnate. S-a stabilit ca pânª pe data de 23.06.a.c. sª
fie prezentatª Comisiei, situaþia semnªrii convenþiilor..

PRESEDINTE,

   IULIU VIDA
                                             SECRETAR,

 MIHAI GRIGORIU     Experþi parlamentari:

                                                                                 Tudor Elena
                                                                                                    Condeescu Stefan


