
SINTEZA  
lucrărilor Comisiei 

din ziua de 04.03.1998 
 

  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 4 martie a.c., având la ordinea de zi următoarele: 
                       1. Prezentarea Raportului Comisiei de anchetă a Fondurilor 
Proprietăţii Private - conform Hotărârii Parlamentului nr. 4/1997 - la Senatul  
României;  
    2.  Continuarea dezbaterii spre avizare a proiectului de lege privind 
regimul concesiunilor - comun cu Comisia juridică de disciplină şi imunităţi- la 
Camera Deputaţilor. 
  Lucrările de la primul punct al Ordinei de zi,s-au desfăşurat în comun la 
Senatul României cu Comisia economică. Raportul de sinteză al Comisiei de anchetă 
a Parlamentului prezentat spre dezbatere celor două Comisii a suscitat numeroase 
discuţii şi intervenţii ale deputaţilor şi senatorilor. Ca urmare, cele două Comisii au 
stabilit următoarele : 
                      - să fie difuzate membrilor celor două comisii şi anexele la raport; 
                      - întregul material documentar care a stat la baza elaborării anexelor şi 
a raportului, să fie pus la dispoziţia membrilor Comisiilor, pentru studiu, în perioada 
9-13.03.1998 Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare a Camerei 
Deputaţilor, iar în perioada 16-17.03.a.c. Comisiei Economice a Senatului. 
                     - birourile celor două Comisii vor întocmi un Proiect de Hotărâre- de 
valorificare a constatărilor şi propunerilor cuprinse în raport; 
         - în şedinţa comună a celor două Comisii din 18.03.a.c., să fie prezentat 
raportul pentru dezbaterea finală şi proiectul de hotărâre pentru adoptare şi 
prezentare în Plen. 
  La punctul 2 al ordinei de zi, s-a continuat dezbaterea în comun cu 
Comisia juridică de disciplină şi imunităţi, a Legii privind regimul concesiunilor şi a 
propunerii legislative privind regimul concesiunilor, dezbatere ce va fi reluată în 
săptămâna următoare. 
  Din totalul de 28 membrii ai Comisiei au absentat 4, după cum urmează: 
Bran Vasile şi Cosma Liviu Ovidiu-Grup Parlamentar USD-PD; Bud Nicolae- Grup 
Parlamentar PUNR şi Dimitriu Sorin Petre- preşedinte FPS- Grup Parlamentar 
PNŢCD. 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iuliu Vida  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


