
Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare 
 
 

SINTEZA  
lucrărilor Comisiei din  

zilele de 25 şi 26.08.1997 
 
  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a 
desfăşurat lucrările în zilele de 25 şi 26 august 1997 între orele 12,00-
16,00 şi respectiv 9,00 -15 ,30 , având la ordinea de zi următoarele: 
 

 1. Dezbaterea spre avizare a Ordonanţei de Urgenţă nr.39 din 19 
august 1995 privind instituirea regimului de vânzare în rate a activelor şi 
acţiunilor societăţilor comerciale cu capital de stat, cu care Comisia a fost 
sesizată în fond; 

2. Dezbaterea spre avizare a proiectului Legii minelor, înregistrat la 
Comisie cu nr.189/19.06.1997. 

3.   Dezbaterea spre avizare a propunerii legislative privind 
Legea minelor înregistrată la Comisie pe data de 15.04.1997. 
   Comisia a dezbătut proiectele de lege sus menţionate, astfel: 
 1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.39 
din 19 august 1995 privind instituirea regimului de vânzare în rate a 
activelor şi acţiunilor societăţilor comerciale cu capital de stat, cu care 
Comisia a fost sesizată în fond, în urma examinării proiectului de lege 
Comisia a hotărât în unanimitate de voturi că acesta nu poate fi acceptat şi 
propune Plenului respingerea lui deoarece Ordonanţa nr. 37/10 iulie 1997 
a abrogat Ordonanţa Guvernului /1995.  

 
2. In dezbaterea pe articole a proiectului Legii minelor, înregistrat la 

Comisie cu nr.189/19.06.1997 au fost aduse o serie de amendamente, 
unele admise altele respinse, în final Comisia a votat în unanimitate 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 

3.  Dezbaterea spre avizare a propunerii legislative privind 
Legea minelor înregistrată la Comisie pe data de 15.04.1997, înaintată de 
domnul deputat Barbu Piţigoi  a fost amânată şi se va dezbate  la o dată ce 
se va stabili cu autorul, care va susţine sau îşi va retrage propunerea 
legislativă  în Comisie. 
 



 Din numărul total al membrilor Comisiei (28) au absentat 6, după 
cum urmează:  Dimitriu Sorin Petre şi  Negrău Mircea - Grup Parlamentar 
PNŢCD civic şi ecologist; Bran Vasile - Grup Parlamentar al USD -PD; 
Cojocaru Radu Spiridon şi Popescu Tăriceanu Călin - Grup Parlamentar 
Naţional Liberal; Coşea Dumitru Mircea - independent. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Iuliu Vida 


