
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat la şedinţa comisiei din 27.03.1997 

 
 

 
 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu constată că cvorumul comisiei este îndeplinit si propune 
comisiei următoare ordine de zi: 

1. Dezbaterea proiectului Regulamentului de funcţionare a comisiei. 
2.  Dezbaterea proiectului de Lege privind contractul colectiv de muncă 

nr.130/1996. 
3. Diverse. 
Dl. vicepreşedinte Barbu Piţigoi propune să se reprogrameze dezbaterea si aprobarea 

Regulamentului comisiei întrucát nu s-au predat amendamentele solicitate, dar nici deputaţii de s-au prezentat 
toţi la dezbateri si se impune ultima amánare fiind totuşi un document important al comisiei. 

 Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu apreciază lipsa seriozităţii manifestate de unii dintre 
deputaţii comisiei, lipsa amendamentelor ce trebuiau depuse la secretariat si prezintă 2 propuneri celor prezenţi 
fie începerea dezbaterii Regulamentului comisiei azi, fie amánarea examinării pentru şedinţa viitoare pánă cánd 
se aşteaptă observaţiile solicitate. 
  Dl.dep.Moucha Romulus   este de acord cu varianta a doua si susţine că dezbaterea 
Regulamentului comisiei să fie programată în prima şedinţă, dar si finalizată. 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu propune să fie adresată scrisoare fiecărui deputat al comisiei 
pentru prezentarea amendamentelor la secretariat pánă marţea viitoare, iar miercuri 02.04.1997 se va finaliza 
aprobarea Regulamentului comisiei. 
  Se aprobă unanim. 
  Referitor la punctul 2 de pe ordinea de zi informează comisia că nu a fost trimis comisiei 
textul legii, iar în data de 27.03.1997 comisia sesizată în fond ne-a retras cererea de aviz, trimisă comisiei în 
mod eronat. 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu propune comisiei să pregătească pentru şedinţele viitoare 
proiectul Legii minelor si proiectul Legii Codului Internaţional de Management pentru exploatarea în siguranţă 
a navelor si pentru prevenirea poluării. 
  De asemenea, se are în vedere Legea energiei. 
  Informează comisia asupra scrisorii Federaţiei Patronale sosită la comisie ca examinarea să 
fie în cadrul biroului comisiei, iar decizia va fi comunicată comisiei sau să fie primiţi la comisiei pe 02.04.1997, 
cu condiţia să fie remisă comisiei tematica ce interesează patronatul. 
  Comisia aprobă varianta a doua. 

Dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi se declara de acord cu măsurile adoptate  anterior si sustine ca 
scrisorile către deputaţI să fie introduse azi în casetă pentru că luni nu se lucrează. 

Privind activitatea de bază a comisiei remarcă importanţa dezbaterii legilor si în plan secund 
să rămánă sesizările, demersurile sau orice scrisoare. 

Dl.secretar Ioan Bivolaru subliniază importanţa adoptării Regulamentului comisiei pe care-l 
recomandă spre finalizare în prima şedinţă. 

Solicită comisiei desemnarea raportorilor dintre deputaţi pentru proiectul Legii minelor 
amendat în 1997 si la proiectul Legii Codului Internaţional de Management maritim. 

Privind soluţionarea demersurilor sindicale recomandă necesitatea discuţiei prealabile în 
biroul comisiei pentru programarea discuţiilor în comisiei pe chestiunile majore. 

Dl.secretar Antal Istvan propune reprogramarea întálnirii cu C.N.E. – Cernavodă stabilită pe 
02.04.1997 ca urmare scrisorii adresate comisiei, pentru o dată ulterioară pe care o va stabili cu reprezentantul 
C.N.E. – Cernavodă în vederea analizei în comisie. 

Pánă la acea dată se va solicita de la Min.Industriei strategia finanţării grupului 2 Cernavodă. 
Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu propune pentru miercuri 02.04.1997 următoarele: 
1. Comisia să se adreseze Federaţieri Patronale pentru transmiterea la comisie a materialelor 

necesare informării comisiei, iar întálnirea se va organiza la ora 11.00 – răspunde expert Iulian Ceauşu. 
 2. La ora 9.00 este programat Regulamentul comisiei. 

   3. La Legea minelor propune ca raportori: dep.Barbu Piţigoi 
                                                                                    dep.Antal Istvan 
                                                                                    dep.Stefănoiu L. 
                                                                                    dep.D-tru Popescu 



  Pentru şedinţa din 03.04.1997 se propune pe ordinea de zi: 
  1. Dezbaterea Legii privind Codul Internaţional de Management pentru exploatarea în 
siguranţă a navelor si pentru prevenirea poluării. 
  2. Informare la comisie a domnului secretar Ioan Bivolaru privind sesizarea S.C. PANEX 
S.A. Piatra Neamţ. 
  Supuse la vot propunerile sunt aprobate unanim. 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu constată că problemele de pe ordinea de zi sunt epuizate si 
nemaifiind alte intervenţii declară lucrările închise si mulţumeşte pentru participare. 
 
 
 
 
               PRESEDINTE,                                      SECRETAR, 
 
      Dr.ing. Dan Ioan Popescu                            Ioan Bivolaru 


