
SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din  

ziua de 29.04.1998 
 
 
  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a 
desfăşurat lucrările în ziua de 29 aprilie 1998, având la ordinea de zi 
următoarele: 
  1. Dezbaterea spre avizare a proiectului de Lege privind 
valorificarea şi decontarea la intern a importului de cărbune cocsificabil 
din Republica Populară Chineză în contul rambursării creditelor acordate 
de statul român prin livrări de echipamente şi utilaje energetice aferente 
centralei termoelectrice de 3x12 MW de la CAO CUN, finanţate la intern 
din fonduri alocate de la bugetul statului; 
 
  2. Dezbaterea spre avizare în fond a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 5/1998 privind reorganizarea 
Consiliului pentru Reformă.  
 
  3. Dezbaterea spre avizare în fond a propunerii legislative 
privind formarea şi utilizarea Fondului Naţional de Dezvoltare. 
 
  Dezbaterea primului punct din ordinea de zi s-a finalizat prin 
avizarea favorabilă a proiectului de lege- cu unanimitate de voturi. 
  Punctul 2 din ordinea de zi, dezbaterea spre avizare a 
Ordonanţei de Urgenţă nr. 5/1998 privind reorganizarea Consiliului pentru 
Reformă, s-a făcut în prezenţa ministrului reformei, domnul Ioan Mureşan 
şi a directorilor generali din cadrul Ministerului Reformei- domnii: Dorin 
Ilarie Curechian şi Dragoş Tănăsoiu. 
  In cadrul discuţiilor generale, domnul ministru Ioan Mureşan a 
prezentat ideile generale care au stat la baza emiterii acestei ordonanţe 
precum şi necesitatea emiterii acesteia ca Ordonanţă de Urgenţă. 
  In susţinerea dezbaterii pe articole, a Ordonanţei, iniţiatorul a 
prezentat în scris o serie de amendamente şi completări pe care Comisia le-
a aprobat cu majoritate de voturi. Cu unanimitate de voturi a fost aprobată 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 5/1998 cu amendamentele propuse. 
  Referitor la organigrama Consiliului pentru Reformă şi 
Hotărârea de Guvern ce vor preceda aprobarea în plen a Ordonanţei de 



Urgenţă nr. 5/1998, s-a stabilit ca în şedinţa următoare a Comisiei să fie 
discutate şi aceste acte normative. 
  Deoarece nu au fost întrunite condiţiile pentru dezbaterea 
punctului 3 din ordinea de zi prin neparticiparea ministrului privatizării, 
preşedintele Comisiei propune amânarea dezbaterii propunerii legislative a 
proiectului de Lege privind formarea şi utilizarea Fondului Naţional de 
Dezvoltare. 
  Din totalul de 28 deputaţi- membrii ai Comisiei au lipsit 5, după 
cum urmează: Coşea Dumitru Mircea- independent-delegaţie, Dimitriu 
Sorin Petre - ministrul privatizării-grup parlamentar PNŢCD, Cojocaru 
Radu Spiridon şi Călin Popescu Tăriceanu- grup parlamentar PNL şi 
Puwak Hildegard-delegaţie - grup parlamentar PDSR. 
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