
SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 11.03.1998 

  
 

 
  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a 
desfăşurat lucrărilor în ziua de 11 martie a.c., având la ordinea de zi 
următoarele: 
  1. Dezbaterea spre avizare în fond a proiectului de Lege pentru 
ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
India pentru promovarea reciprocă a investiţiilor, semnat la New Delhi la 
17 noiembrie 1997; 
 
  2. Analiza materialului documentar la Raportul Comisiei de 
anchetă a FPP conform Hotărârii Parlamentului nr. 4/1997 ; 
 
  3.Dezbaterea proiectului de Lege şi propunerii legislative 
privind regimul juridic al concesiunilor - comun cu Comisia juridică de 
disciplină şi imunităţi. 
  Dezbaterea primului punct al ordinei de zi, a avut ca invitat pe 
directorul general din Ministerul Finanţelor- Constantin Ene, care a 
prezentat cadrul general al Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii India, pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor. 
A răspuns unor serii de întrebări legate de investiţiile Indiei în România şi 
investiţiile României în India, efectele economice, modul de rambursare al 
creditelor, soldul balanţei de plăţi. 
  La majoritatea întrebărilor, reprezentantul Ministerului 
Finanţelor a răspuns urmând ca în câteva zile să transmită Comisiei o notă 
cu privire la balanţa comercială a României cu India. Nota va fi prezentată 
în şedinţa Comisiei din 18.03.1998. 
  Preşedintele Comisiei supune la vot avizarea favorabilă a 
proiectului de Lege cu privire la Acordul între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii India, proiect votat cu unanimitate. 
  La punctul 2 al Ordinei de zi, deputaţii prezenţi au consultat 
materialul documentar care a stat la baza Raportului Comisiei de anchetă a 
FPP - conform Hotărârii Parlamentului nr. 4/1997, urmând ca în şedinţa 
din 18 martie a.c., să fie dezbătut spre adoptare, împreună cu Comisia 
Economică a Senatului. 
  Punctul 3 al Ordinei de zi- dezbaterea spre avizare a proiectului 
de Lege privind regimul juridic al concesiunilor şi Propunerea legislativă a 



grupului parlamentar PDSR- privind regimul juridic al concesiunilor- s-a 
desfăşurat în comun cu Comisia juridică de disciplină şi imunităţi. 
  Au fost formulate propuneri de ordin tehnic privind pregătirea 
celor două proiecte de legi, stabilindu-se ca dezbaterea tehnică la care să 
participe iniţiatorii, respectiv Guvern şi grup parlamentar PDSR, să aibă 
loc miercuri 18.03.a.c. urmând ca plenul celor două comisii să se 
întrunească miercuri 25.03.1998 pentru dezbatere şi adoptare a proiectelor 
de Lege în cauză. 
  Din totalul de 28 deputaţi, membrii ai Comisiei, au absentat: 
Sorin Dimitriu-preşedinte FPS-grup parlamentar PNŢCD şi Bran Vasile- 
grup parlamentar USD-PD. 
 
 
 
    PREŞEDINTE, 
        
        Iuliu Vida   SECRETAR, 
 
            Mihai Grigoriu 
 
 
            Expert parlamentar 
                Elena Tudor 

 
 
 
 
 


