
 
 
 
 
            
 

 
 
 

 
 
 

PROCES – VERBAL 
al şedinţei Comisiei din ziua de 19 noiembrie1997 

 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 23 deputaţi, fiind absenţi 2 motivat , iar 
nemotivat -. 

La lucrările comisiei  au participat următori invitaţi : 
- domnul Virgiliu Oprea   - inspector gubernamental; 
- domnul Gorcea Corneliu  - secretar de stat M.F.; 
- doamna Gheorghiţa Oprea  - secretar de stat M.F.; 
- domnul Gheorghe Gherghina  - dir.gen. M.F.; 
- doamna Ştefania Ioniţă   - dir.gen. M.F.; 
- domnul Ioan Doncean   - dir.gen. M.F.; 
- domnul Moise Popescu   - dir.gen. M.F. 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Traian Decebal Remeş preşedintele 

comisiei. 
Comisia a adoptat cu 23  voturi pentru  următoarea ordine de zi: 
 

I. RAPOARTE 
 

1) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 73/1997 privind 
asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-iarnă, 
destinate localităţilor izolate din Delta Dunării.  

În prezenţa invitaţilor comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât raport cu 
amendamente. 

2) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 74/1997 privind 
asigurarea stocurilor de păcură şi combustibil lichid uşor pentru iarna 1997-1998.  

În prezenţa invitaţilor comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât raport 
favorabil. 

3) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/1997 privind 
rectificarea bugetului de stat pe anul 1997. 

În prezenţa invitaţilor comisiile de specialitate reunite ale celor două Camere 
ale Parlamentului, cu majoritate de voturi, au hotărât raport cu amendamente. 

4) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 62/1997 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997. 
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În prezenţa invitaţilor comisiile de specialitate reunite ale celor două Camere 
ale Parlamentului, cu majoritate de voturi, au hotărât raport de respingere. 

5) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1997 privind 
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997. 

În prezenţa invitaţilor comisiile de specialitate reunite ale celor două Camere 
ale Parlamentului, cu majoritate de voturi, au hotărât raport favorabil. 

 
 

II. AVIZE 
 
1) Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 61/1997 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea activităţilor 
producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de artă 
şi ştiinţifice. 

În prezenţa invitaţilor comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât aviz în forma 
prezentată. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Traian Decebal Remeş 
 
 


