
PROCES VERBAL 
al şedinţei comune a Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare din Camera 
Deputaţilor şi a Comisiei Economice şi Comisiei pentru 
Privatizare  din Senat desfăşurată în ziua de 15 aprilie 
1998, în vederea acordării   avizului consultativ   pentru   

ocuparea   funcţiei de   ministru,  
domnilor   Ioan   Avram   Mureşan  şi Sorin  Petre  

Dimitriu 
 
 
  La lucrările şedinţei comune sunt prezenţi toţi 
deputaţii membrii ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare. 
  Lucrările şedinţei sunt conduse de senatorul 
Viorel Cataramă, preşedintele Comisiei economice a 
Senatului. 
  Domnul Ioan Mureşan a prezentat membrilor 
Comisiilor opiniile sale privind stadiul actual al reformei 
precum şi perspectivele acesteia, menţionând că nu va porni 
de la zero, ci va prelua şi amplifica experienţa pozitivă a 
predecesorilor săi, răspunzând întrebărilor puse de membrii 
Comisiilor. 
  Având în vedere programul încărcat al Comisiei 
economice din Senat, senatorul Viorel Cataramă a cerut 
evitarea comentariilor atât la formularea întrebărilor, cât şi 
după primirea răspunsurilor. Doamna deputat Hildegard 



Puwak solicită să se menţioneze în procesul verbal faptul că 
nu s-a dat posibilitatea comentării răspunsurilor primite. 
  Preşedintele şedinţei, senatorul Viorel Cataramă 
este de acord cu propunerea făcută, după care prin supunere 
la vot, domnul Ioan Avram Mureşan, primeşte avizul 
consultativ favorabil pentru ocuparea funcţiei de ministru al 
Reformei. Rezultatul votului a fost unitar: 29 pentru, 1 vot 
împotrivă, 9 abţineri. 
  Domnul Sorin Petre Dimitriu a făcut o scurtă 
prezentare  a situaţiei din domeniul Privatizării, menţionând 
măsurile prioritare ce trebuie luate în etapa imediat 
următoare, răspunzând întrebărilor formulate de către 
membrii celor 3 comisii. 
  Supunându-se la vot, s-a hotărât cu 35 de voturi 
pentru ,  
1 vot împotrivă şi 5 abţineri ca domnul Sorin Petre Dimitriu 
să primească avizul consultativ favorabil al comisiilor 
pentru ocuparea funcţiei de Ministru al Privatizării. 
  Menţionăm că ziua de 14.04.a.c. a fost dedicată 
studiului individual. 
 
 
 
 PREŞEDINTE, 
 
             Iuliu Vida   SECRETAR, 
 
             Grigoriu Mihai 



            Experţi 
parlamentari: 
                  

       Elena 
Tudor 
    
      

Condeescu 
Ştefan 

 
 

 
 
 

 


