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     Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 16 octombrie 2001, având la ordinea de zi următoarele:

             1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001. 

               2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

 Inainte de începerea lucrărilor Comisiei, ordinea de zi a fost suplimentată cu
un nou punct ce vizează dezbaterea Rapoartelor de activitate ale Comisiei Naţionale a
Valorilor Mobiliare pe anii: 1998, 1999 şi 2000.

          Lucrările şedinţei au fost conduse de  domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe.
            Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei reprezentanţii Ministerului

Finanţelor Publice.
 Cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2001 cu

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001, a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare,
şi Comisia economică din Senat. Comisia economică din Senat şi Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor au dezbătut acest proiect de Lege,
în această şedinţă comună.

             Prezentarea acestui proiect de Lege a fost făcută de reprezentanţii Ministerului
Finanţelor Publice, care au explicat necesitatea rectificării bugetului de stat pe anul 2001.
Factorii care au determinat rectificarea bugetului de stat pe anul 2001 au fost:

- schimbărilor intervenite în evoluţia indicatorilor macroeconomici;
- unele măsuri fiscale;
- adaptărea legislaţiei la condiţiile economiei de piaţă;
- alte cauze justificate.

            Domnii senatori şi deputaţi au pus o serie de întrebări legate de veniturile şi
cheltuielile bugetare.

Supus la vot, acest proiect de lege a fost  aprobat în unanimitate, de către
membrii celor două comisii.

La al doilea punct al ordinei de zi s-au dezbătut Rapoartele de activitate ale
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anii: 1998, 1999 şi 2000. Domnii senatori şi
deputaţi au studiat, în mod individual, aceste rapoarte, ce le-au fost distribuite cu o săptămână
înainte de  dezbaterea acestora, în cadrul şedinţei Comisiei. In urma analizării şi dezbaterii
acestor rapoarte, în baza Regulamentului de funcţionare al celor două Camere, Comisiile
pentru buget, finanţe şi bănci din Senat şi Camera Deputaţilor şi Comisia economică din Senat
şi Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor propun
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plenului Parlamentului supunerea spre dezbatere a Rapoartelor de activitate ale Comisiei
Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anii: 1998, 1999 şi 2000.

Din numărul total al membrilor Comisiei de 30 au absentat: grup parlamentar
PSD: Arnăutu Eugen, Cazan Leonard,   Popescu Ioan Dan şi Puwak Hildegard.

          PREŞEDINTE,

        Dan Radu Ruşanu

          SECRETAR,

 Lucia Cornelia Lepădatu
      Expert parlamentar:

Alina Hodivoianu


