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  La lucrările Comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi, 1 absent. 
  Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Iuliu Vida – preşedintele 
Comisiei care a propus celor prezenţi ca această şedinţă să aibă un caracter de 
organizare a următoarelor două şedinţe abordând ca ordine de zi problematica 
privitoare la: 
 
  1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de 
Comerţ Exterior – BANCOREX S.A. şi fuziunea prin absorbţie a acestei bănci 
cu Banca Comercială Română S.A.; 
   

           2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea şi organizarea Agenţiei 
Naţionale a Fermelor Agricole; 
 
  3. Informare privind stadiul aplicării Legii pentru stimularea 
Intreprinderilor Mici şi Mijlocii – prezentată de preşedintele Agenţiei 
Intreprinderilor Mici şi Mijlocii. 
 
  In legătură cu primul punct al ordinei de zi, a şedinţei din 
09.09.a.c., un număr de 7 deputaţi au solicitat prezenţa la lucrări a Ministrului 
Finanţelor, preşedintele Fondului Proprietăţii de Stat, preşedintele BANCOREX 
S.A., preşedintele Agenţiei Române de Dezvoltare şi preşedintele Agenţiei de 
Valorificare a Activelor Bancare şi reprezentanţi ai acţionarilor BANCOREX 
care să prezinte: 
  - situaţia sumelor alocate BANCOREX, prin Bugetele de Stat 1998 
şi 1999 şi modul de utilizare a acestora; 
  - lista pricipalilor datornici ai BANCOREX; 
  - destinaţiile sumelor încasate din privatizare; 
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  - lista cu parlamentarii debitori la BANCOREX. 
  Preşedintele Comisiei a propus ca la lucrări să participe şi fosta 
conducere a BANCOREX S.A.  iar şedinţa să se desfăşoare în două runde, 
propunere acceptată cu unanimitate de voturi. 
 
  La puctul 2 al ordinei de zi – propuse – preşedintele Comisiei a 
făcut precizarea că proiectul de Lege privind înfiinţarea şi organizarea Fermelor 
Agricole a fost depus la Comisie pe 08.03.1999 şi în luna iunie a.c. plenul 
Camerei a dezbătut două proiecte de legi în care s-au regăsit şi prevederile 
proiectului de Lege menţionat mai sus şi propune trimiterea unei adrese 
Comisiei sesizate în fond care să analizeze şi să dispună  oportunitatea Avizării 
acestui proiect. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
 
  La punctul 3 al ordinei de zi – pentru următoarea şedinţă – 
preşedintele Comisiei a informat pe cei prezenţi că pe adresa Comisiei au sosit 
numeroase scrisori în care se exprimă nemulţumirea că Legea IMM este 
obstrucţionată, nu este pusă în aplicare şi a făcut propunerea ca preşedintele 
Agenţiei IMM să prezinte Comisiei o informare cu stadiul în care se găseşte 
aplicarea Legii în teritoriu. 
  Preşedintele Comisiei a prezentat situaţia proiectelor de legi, 
propuneri legislative şi iniţiative legislative cu care Comisia noastră este 
sesizată în fond sau pentru avizare simplă, ce urmează a fi dezbătute în această 
sesiune parlamentară. 
  De asemenea a informat despre stadiul corelării amendamentelor la 
propunerea legislativă privind Eximbank. 
 
 
  Preşedinte, 
 
  Iuliu Vida 
        Experţi: 
         
        Elena Tudor 
 
        Ştefan Condeescu 


