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  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a 
desfăşurat lucrările în ziua de 23.04.a.c. între orele 10,00-16,30 având ca ordine 
de zi: 

1. Dezbaterea spre avizare în fond a proiectului de Lege privind 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social-şedinţă comună cu 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială din Camera Deputaţilor; 

2. Discutarea proiectului de Regulament de funcţionare a Comisiei de 
anchetă constituită în baza Hotărârii Parlamentului României nr.4/1997. 
  In deschiderea lucrărilor şedinţei, domnul preşedinte Iuliu Vida a 
informat membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, că 
a primit o comunicare telefonică de la preşedintele Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială, că membrii acestei comisii nu vor participa la şedinţa comună 
de dezbatere a proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Economic şi Social, invocând motivul că înaintea începerii şedinţei 
biroul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială,  a decis o altă ordine de zi. 
  Domnul deputat Iuliu Vida, preşedintele Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare, a subliniat faptul că în ziua de 21.04.a.c. a 
stabilit de comun acord cu preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială programarea şedinţei comune de azi 24.04.a.c. fapt pentru care a solicitat 
punctul de vedere al Comisiei cu privire la modificarea ordinei de zi. 
  Comisia în unanimitate de voturi, a hotărât suspendarea lucrărilor 
înscrise la punctul 1 al ordinei de zi pe motiv că nu este de acord să fie discutat 
un alt proiect de lege pentru care membrii comisiei nu s-au pregătit. 
  De asemenea, Comisia a solicitat informarea Biroului Permanent 
despre cele expuse mai sus. 
  In continuare, în cadrul Comisiei a fost supusă dezbaterii proiectul 
Regulamentului de funcţionare al Comisiei de anchetă constituită în baza 
Hotărârii Parlamentului nr.4/1997. In urma discuţiilor purtate s-au conturat 
prevederile proiectului de Regulament care urmează să fie aprobat în şedinţa 
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comună a Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera 
Deputaţilor şi Comisia Economică a Senatului. 
  Din numărul total al membrilor Comisiei de 29 au absentat  după 
cum urmează: Dimitriu Sorin Petre şi Manole Odisei-grup parlamentar PNŢCD; 
Cojocarul Radu Spiridon şi Popescu Tăriceanu Călin-grup parlamentar PNL şi 
Mişu Negriţoiu-grup parlamentar PDSR. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iuliu Vida 
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  C ă t r e, 
    Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 
 
 
  Prin prezenta vă sesizăm că în ziua de 21.04.1997 de comun acord cu preşedintele Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială, am stabilit convocarea şedinţei comune a celor două comisii pentru data de 
23.04.a.c. ora 10,00,  în vederea dezbaterii şi avizării în fond a proiectului de Lege privind organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Economic şi Social. 
  In ziua de 23.04.a.c. membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, s-au 
prezentat la ora stabilită, aşteptând participarea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială care nu s-a prezentat. 
  Ulterior, preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a comunicat că biroul 
comisiei respective, înaintea începerii şedinţei comune, a decis să nu participe la aceste lucrări având alte 
activităţi. 
  In această situaţie s-a constatat că nu este întrunit cvorumul pentru şedinţă comună motiv 
pentru care s-a amânat dezbaterea proiectului de Lege înscris în ordinea de zi. 
  Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-au manifestat 
nemulţumirea faţă de stilul practicat de Comisia pentru muncă şi protecţie socială de a modifica unilateral 
ordinea de zi, motiv pentru care au solicitat din partea biroului Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare să intervină la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor în vederea preîntâmpinării în viitor a unor 
cazuri similare care nu sunt în concordanţă cu Regulamentul de funcţionare al Camerei Deputaţilor. 
 

PREŞEDINTE, 
Iuliu Vida 
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