
 1

PARLAMENTUL ROMANIEI 
CAMERA DEPUTATILOR 
Comisia pentru industrii  
            si servicii 
 
 

PROCES  VERBAL 
18.06.1997 

 
 
 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu constată că este îndeplinit cvorumul comisiei pentru vot si 
supune aprobării comisiei următoarea ordine de zi: 

1. Examinarea situaţiei, stadiului si a modului de soluţionare a sesizărilor primite la comisie în 
această sesiune. 

2. Stabilirea si adoptarea programului de activitate a comisiei pe perioada vacanţei 
parlamentare (1 iulie – 31 august 1997) în conformitate cu prevederile Hotărárii nr.9/11.06.1997 a Biroului 
Permanent al Camerei Deputaţilor. 

3. Diverse. 
Se aprobă în unanimitate. 
La punctul 1 dl.preşedinte Dan Ioan Popescu prezintă deputaţilor – comform registrului de 

corespondenţă al comisiei – situaţia sesizărilor si scrisorilor primite la comisiei, în această sesiune, din partea 
societăţilor comerciale, a sindicatelor, asociaţiilor neguvernamentale si din partea persoanelor fizice si – 
conform consemnării secretarului în registru privind modul de soluţionare si al explicaţiilor solicitate de la 
experţii comisiei – se constată că s-au respectat hotărárile adoptate de comisie sau de biroul comisiei. 

Comisia ia notă de situaţia scrisorilor în curs de soluţionare la expereţi, de programul 
prezentat de experţi pentru fiecare caz si este de acord cu propunerile acestora în vederea rezolvării în 
termenele stabilite pentru acest an. 

Conform analizei pentru fiecare expert rămán spre soluţionare lucrările, numeric, după cum 
urmează: 

- expert Titu Prodan – 3 lucrări 
- expert Iulian Ceauşu – 3 lucrări 
- expert Viorela Gondoş - 3 lucrări 
- expert Cristina Bălănescu – 2 lucrări 
La propunera preşedintelui comisie se aprobă activitatea experţilor în sensul analizat pentru 

sesiunea trecută. 
La punctul 2 se examinează Hotărárea nr.9/11.06.1997 a Biroului Permanenet si dl.preşedinte 

Dan Ioan Popescu propune pentru desfăşurarea şedinţelor comisie în vacanţa parlamentară din vară (1997), 
după cum urmează: pentru luna iulie în zilele 28, 29, 30, 31, pentru luna august în zilele 26, 27, 28, 29. 

Se aprobă în unanimitate programul propus. 
Dl.preşedinte Dan Ioan Popecu rcomandă deputaţilor să-si lase la secretariatul comisiei 

numerele de telefon unde pot fi contactaţi înaintea organizării acestor şedinţe. 
Pentru stabilirea planului tematic dl.preşedinte propune comisiei să fie avute în vedere 

lucrările rămase spre soluţionare la experţi, proiectele de legi existente la comisie în curs de pregătire pentru 
dezbatere si  iniţiativele legislative ce vor fi trimise comisiei spre dezbatere, înaintea ultimei şedinţe din această 
lună, cánd comisia va aproba planul tematic ce va fi înaintat Biroului Permanent. 

Supusă la vot propunerea este acceptată unanim. 
La punctul 3 dl.preşedinte Dan Ioan Popescu recomandă experţilor si personalului de la 

secretariatul tehnic să-si programeze concediile de odihnă pentru vacanţa de vară în concordanţă cu programul 
stabilit pentru cele 8 şedinţe, astfel încát lucrările să se desfăşoare normal. 

Nemaifiind alte probleme, dl.preşedinte mulţumeşte deputaţilor pentru prezenţă si declară 
lucrările comisie închise. 
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