
SINTEZA  
lucrărilor Comisiei 

din ziua de 17.12.1997 
 

  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 17 dec.1997 între orele 9,30-14,30, având următoarea ordine de 
zi: 
  1. Dezbaterea spre avizare simplă a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/1997 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 1997; 
  2. Continuarea dezbaterii Raportului FPS pe anul 1996 şi Programul de 
privatizare pe anul 1998; 
  3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 
  La primul punct al ordinei de zi, a participat la lucrările Comisiei 
doamna Oprea Gheorghiţa - director general în Ministerul Finanţelor, care a motivat 
apariţia Ordonanţei şi a răspuns întrebărilor puse de deputaţi privitor la capitolele din 
buget care au fost rectificate. Comisia a avizat cu majoritate de voturi rectificarea 
bugetului de stat. 
  Pentru dezbaterea punctului 2 din ordinea de zi, au fost invitaţi să 
participe la lucrările Comisiei, preşedintele Curţii de Conturi împreună cu specialişti 
din Curtea de Conturi, reprezentantul Băncii Naţionale a României precum şi 
reprezentanţii FPS. 
  Preşedintele Comisiei, deputatul Iuliu Vida, a precizat necesitatea 
invitării acestor personalităţi pentru a elucida aspecte legate de depozitele bancare în 
lei şi valută făcute de FPS la Banca Columna, depozite la vedere şi la termen, şi care 
nu a onorat ordinele de plată emise de FPS conform Ordonanţei Guvernului nr. 
59/1997 privitor la vărsăminte la bugetul de stat din încasări din privatizare. 
  De asemenea, aspectul legat de utilizarea resurselor financiare ale FPS 
cu referiri concrete la controalele efectuate de Curtea de Conturi. 
  La această dezbatere a fost invitat şi domnul senator Emil Dima care a 
îndeplinit funcţia de preşedinte al FPS în anul 1996, la care se referă raportul, 
precum şi domnul deputat Sorin Dimitriu, actualul preşedinte al FPS - care nu au 
onorat invitaţia. 
  Au fost formulate o serie de întrebări privind depozitele în lei şi valută 
ale FPS la Banca Columna, activitatea de supraveghere a Băncii Columna, activitatea 
de control la FPS a Curţii de Conturi, constituirea provizioanelor de risc, etc. 
  Invitaţii celor 3 instituţii au răspuns întrebărilor puse, urmând ca în 
termen de 10-15 zile, Curtea de Conturi să remită Comisiei un raport cu privire la 
controlul efectuat la FPS până la apariţia Ordonanţei Guvernului nr. 15/1997 - iar 
FPS raport detaliat referitor la relaţia FPS-Banca Columna. 
  S-au purtat discuţii şi s-au făcut referiri la dificultăţile Băncii Columna 
şi la modul de redresare al acesteia. 
  Comisia a apreciat că prevederile Ordonanţei nr. 15/1997, dacă crează 
ambiguităţi în exercitarea controlului, să fie întreptată tot printr-un act legislativ, 
pentru a se exercita controlul şi nu a conduce la blocaj. 



  Discutarea Raportului FPS  pe anul 1996, va continua în şedinţele 
următoare. 
  La punctul 3 al ordinei de zi, Comisia a validat cu unanimitate de voturi 
numirea în funcţia de vicepreşedinte al Comisiei a domnului deputat Corneliu Ruse - 
Grup Parlamentar USD-PD, şi în funcţia de secretar a domnului Leonard Cazan - 
Grup Parlamentar al PDSR. 
  Din totalul de 28 membrii, au absentat Sorin Dimitriu - Grup 
Parlamentar PNŢCD- preşedinte FPS şi domnul Bran Vasile - Grup Parlamentar 
USD-PD - bolnav. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iuliu Vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


