
 

 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei  

din ziua de 15.10.1997  
 

       Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 15.10.1997, între orele 9,30 - 15,30,  şedinţă la care au fost 
invitaţi: ministrul Reformei- dl. Ulm Spineanu şi dl. Valentin Ionescu- consilier 
prezidenţial, pentru  a susţine proiectele de Legi. 
  La lucrări, a participat dl. Ministru de Stat Ulm Spineanu,  consilier 
Liviu Lefter la Ministerul Reformei, precum şi reprezentantul Compartimentului 
tehnic-legislativ, consilier parlamentar Bobiş Ion. 
   Ordinea de zi a cuprins: 
  1. Dezbaterea spre avizare în fond a Ordonanţei Guvernului 
nr.52/1997, privind regimul juridic al francizei; 
  2. Completarea Raportului la Ordonanţa de Urgenţă nr. 30/1997, 
privind reorganizarea regiilor autonome, cu amendamentele propuse de Guvern 
şi însuşite de deputaţi; 
  3. Dezbaterea spre avizare a Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997, 
privind înfiinţarea Companiei naţionale de transporturi aeriene române TAROM 
-S.A. 
  Ministrul Reformei, dl. Ulm Spineanu a răspuns întrebărilor  
formulate de membrii Comisiei referitor la Ordonanţei de Urgenţă nr. 45/1997 
privind înfiinţarea Companiei naţionale de transporturi aeriene române TAROM 
-S.A. precum şi a completării Raportului  la Ordonanţa de Urgenţă nr. 30/1997 
privind reorganizarea regiilor autonome. 
,   In legătură cu punctul 1 al ordinei de zi au fost formulate o serie de 
întrebări, în legătură cu oportunitatea emiterii acestei Ordonanţe precum şi 
asupra conţinutului acesteia. La propunerea mai multor deputaţi dezbaterea s-a 
sistat după discuţii generale, urmând a se relua săptămâna următoare când 
iniţiatorul va prezenta răspunsuri la întrebările neelucidate. 
  Referitor la punctul 2 al ordinei de zi, privind completarea 
Raportului la Ordonanţa de Urgenţă nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor 
autonome, au fost dezbătute: art. 1 alin. 2; art. 8 alin.1 şi art.12, fiind admise, cu 
majoritate de voturi  amendamentele formulate de deputaţii din Comisie, 
urmând ca Raportul la Ordonanţa de Urgenţă nr. 30/1997 privind reorganizarea 
regiilor autonome, completat cu amendamentele de mai sus, să înlocuiască 
Raportul înaintat Biroului Permanent la data de 25.09.1997, spre a fi supus 
dezbaterii în Plen. 
    Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/1997, privind înfiinţarea Companiei 
naţionale de transporturi aeriene române TAROM -S.A.- punctul 3 al ordinei de 
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zi, a fost avizată favorabil cu unanimitate de voturi, cu  7 amendamente admise 
şi 2 respinse. 

       Din numărul total de 28 membrii ai Comisiei au absentat: dl. 
Popescu Tăriceanu Călin - Grup Parlamentar PNL; dl. Sorin Dimitriu - Grup 
Parlamentar PNŢCD şi  dl. Coşea Mircea- deputat independent. 
 

  
 
   

   
      PREŞEDINTE,  

 
          Iuliu Vida        SECRETARI, 
   
               Hildegard Puwak 
 
                Mihai Grigoriu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


