
PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei din 

 ziua de 22.04.1998 
 
  La lucrările şedinţei sunt prezenţi 24 deputaţi, absenţi motivat 
4. 
  Lucrările şedinţei sunt conduse de deputatul Iuliu Vida- 
preşedintele Comisiei, care prezintă spre aprobare următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea spre avizare simplă a proiectului de Lege privind 
Bugetul de Stat pe anul 1998. 

  Cu unanimitate de voturi a fost aprobată ordinea de zi. 
  Preşedintele Comisiei propune să fie discutate numai articolele 
pentru care s-au formulat amendamente scrise, după cum urmează: 
   - Art.19 alin.2 unde s-a propus suplimentarea sumei alocate 
pentru stimularea producţiei de export şi a exportului cu 500 miliarde lei, 
sumă defalcată astfel:  
      - 300 miliarde lei pentru stabilizarea ratei dobânzii la 
creditele pe termen scurt, mediu şi lung- pentru producţia de export; 
        - 200 miliarde lei pentru acordarea de prime de export 
agenţilor economici, care produc şi exportă produse industriale finite. 
Criteriile de acordare vor fi stabilite prin Hotărâre de Guvern. Agenţii 
economici care au datorii la bugetul de stat şi la bugetul asigurărilor 
sociale sunt obligaţi să utilizeze primele încasate, în primul rând, pentru 
plata acestor datorii- amendamente care au comportat numeroase discuţii şi 
care în final au fost acceptate de Comisie cu majoritate de voturi . 
   - Art.24 lit.d) -  s-a propus şi acceptat suplimentarea fondului 
la dispoziţia Guvernului cu 500 miliarde lei pentru sprijinirea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii- amendament acceptat de Comisie în 
unanimitate. 
  - Art.28  alin.2 lit.a) - precum şi din anexa nr.6, s-a propus şi 
acceptat cu  unanimitate de voturi eliminarea cuvântului “urban”- din 
sintagma “serviciilor de transport urban în comun”. 
  După dezbaterea şi adoptarea amendamentelor s-a propus şi 
acceptat ca sursa celor 1000 miliarde lei să o constituie majorarea 
încasărilor din privatizare prin modificarea legii privatizării. 
  S-a supus votului avizarea proiectului Bugetului de Stat pe anul 
1998, în ansamblul său, care cu 19 voturi pentru, 2 împotrivă şi 3 abţineri a 
primit aviz favorabil. 
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