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Sinteza lucrărilor comisiei 
din zilele de 27 şi 28 mai 2003

Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea :
Marţi, 27 mai 2003
1. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative pentru modificarea şi

completarea Legii nr. 415/2001, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
297/2000, pentru completarea Legii nr. 133/1999, privind stimularea întreprinzătorilor privaţi
prin înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii. 

2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Miercuri, 28 mai 2003
1. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.

219/1998 privind regimul concesiunilor.
2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Marţi, 27 mai 2003
Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi

de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond a
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 415/2001, privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 297/2000, pentru completarea Legii nr. 133/1999,
privind stimularea întreprinzătorilor privaţi prin înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici
şi mijlocii. 

Punctul de vedere al Guvernului prevede ca propunerea legislativă să fie dezbătută în
Parlament împreună cu un viitor proiect de lege de modificare a Legii nr. 133/1999, ce
urmează a fi iniţiat de Guvern.

Iniţiatorul propunerii legislative, domnul deputat Iuliu Vida a spus că doreşte să se
facă o adresă către Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, din partea
comisiei, prin care să se solicite punctul lor de vedere cu privire la această iniţiativă, respectiv
dacă apreciază că propunerea legislativă poate fi dezbătută  fără a se mai aştepta un nou
proiect de lege al Guvernului de modificare a Legii nr. 133/1999. De asemenea, domnul
deputat Iuliu Vida a propus amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative, până la
primirea punctului de vedere al Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţie.

In unanimitate a fost aprobată solicitarea domnului deputat Iuliu Vida.
In unanimitate a fost aprobată propunerea de amânare a dezbaterilor asupra iniţiativei

legislative a domnului deputat Iuliu Vida.
Din numărul total de 31 deputaţi au absentat : grup parlamentar PSD : Gheorghe

Romeo Leonard Cazan,  Lucia Cornelia Lepădatu, Dan Ioan  Popescu şi  Hildegard Carola
Puwak. 
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Miercuri, 28 mai 2003
Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi

de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond a
propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

Datorită faptului că nu s-a primit punctul de vedere al Guvernului cu privire la această
iniţiativă legislativă, domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a propus amânarea dezbaterilor
asupra propunerii legislative pentru data de 4 iunie 2003.

In unanimitate a fost aprobată propunerea  domnului preşedinte Dan Radu Ruşanu.
Din numărul total de 31 deputaţi au absentat : grup parlamentar PSD : Gheorghe

Romeo Leonard Cazan,  Lucia Cornelia Lepădatu, Dan Ioan  Popescu şi  Hildegard Carola
Puwak.  

  PREŞEDINTE,
Dan Radu Ruşanu                                   

                               SECRETAR,                                                
                         Iuliu Vida                                  

Expert parlamentar,
                                                                                                 Alina Cristina Hodivoianu
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