
 

 

 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei 

din ziua de 17 septembrie 1997. 
 
 

  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a 
desfăşurat lucrările în ziua de 17 septembrie 1997, şedinţă la care au fost 
invitaţi: reprezentantul Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale; 
reprezentanţii Ministerului Reformei, ai Fondului Proprietăţii de Stat şi ai 
Ministerului Finanţelor. Au participat la şedinţă: Secretar de Stat- Constantin 
Dincă din partea ANRM; cadre cu funcţii de răspundere din FPS, Ministerul 
Reformei şi Ministerul Finanţelor. 
  Comisia şi-a desfăşurat lucrările între orele 9,00-15,00 având 
următoarea ordine de zi: 
  1. Dezbaterea spre avizare în fond a Ordonanţei de Urgenţă nr. 
28/1997 pentru  modificarea şi completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele 
materiale naţionale. 
  2. Dezbaterea spre avizare în fond a Ordonanţei de Urgenţă nr. 
39/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 66/1993 privind contractul 
de management. 
  3. Dezbaterea spre avizare a Ordonanţei Guvernului nr. 34/1997 
privind taxa pe valoarea adăugată. 
  4. Dezbaterea spre avizare a Ordonanţei Guvernului nr. 54/1997 
pentru  modificarea şi completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea 
capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale. 
  La primul punct al ordinei de zi membrii Comisiei au formulat o 
serie de întrebări la care reprezentantul ANRM a dat răspunsul, lămurind 
problemele ridicate. 
  In urma dezbaterilor Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 28/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
82/1992 privind rezervele materiale naţionale şi prezentarea spre dezbatere în 
Plen cu amendamentele propuse. 
  Punctul 2 al ordinei de zi a fost amânat deoarece în cadrul 
discuţiilor s-au constatat unele necorelări a textului Ordonanţei cu alte 
reglementări în vigoare pentru elucidarea cărora s-a cerut ca aceasta să fie 
dezbătută spre avizare la o altă dată. 
  La Ordonanţele nr. 34/1997 şi 54/1997 înscrise la punctul 3 şi 4 al 
ordinei de zi nu au fost formulate amendamente şi au fost aprobate de către 
Comisie şi avizate favorabil în forma prezentată de iniţiator. 
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  Din numărul total al membrilor Comisiei (28) au absentat doi: 
Dimitriu Sorin Petre - Grup Parlamentar PNŢCD şi Popescu Tăriceanu Călin - 
Grup Parlamentar PNL. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Iuliu Vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


