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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
Tel : 313.66.43.  Fax : 315.34.01. 

 
 

        Bucureşti, 03.09.1998 
         

PROCES VERBAL 
al şedinţei comisiei din ziua de 02.09.1998 

 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi un număr de 21 deputaţi, fiind absenţi 
motivat 3 deputaţi. Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep. Dan Ioan Popescu – 
Preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu 21 voturi pentru următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind restituirea sumelor  

reţinute cu titlu de garanţie de 10% din valoarea utilajelor, echipamentelor, 
aparatajului şi construcţiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogăţire 
a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog şi compensarea cu aceste 
sume a obligaţiilor de plată către bugetul de stat ale societăţilor comerciale 
furnizoare. 

Comisia este sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci. 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative de modificare a unor 
prevederi ale Legii nr.118/1996 după modificările şi completările aduse acesteia de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.20/1997, aprobată prin Legea nr.164/1997. 

Comisia este sesizată pentru aviz. 
3. Diverse 
Se începe cu discutarea proiectului de Lege privind restituirea sumelor  

reţinute cu titlu de garanţie de 10% din valoarea utilajelor, echipamentelor, 
aparatajului şi construcţiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogăţire 
a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog şi compensarea cu aceste 
sume a obligaţiilor de plată către bugetul de stat ale societăţilor comerciale 
furnizoare. 
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Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu şi dl.secretar Ioan Bivolaru propun 
modificarea titlului cu amendamentlu: “şi compensarea din acest sume”. În final se 
renunţă la acest amendament. 

Dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi  susţine, tot în cadrul discuţiilor generale 
la proiect, faptul că această problemă se discută de peste 7 ani, statul dând de la buget 
în fiecare an pentru acest obiectiv bani şi poate că în momentul de faţă nu este 
oportună continuarea lucării. 

Dl.dep. Titu Gheorghiof şi dl.dep. Irineu Popescu susţin, tot în cadrul 
dezbaterii generale, continuarea proiectului. 

La propunerea preşedintelui se trece la votarea pe articole a proiectului 
de lege. 

Art.1 – se votează în unanimitate. 
Art.2 – se votează în unanimitate. 
La art.3 – dl.dep. Irineu Popescu doreşte introducerea unui amendament 

privind actualizarea cursului dolarului la 31 dec.1997. Tot la art.3 dl.dep. Octavian 
Dărămuş propune un alt amendament privind actualizarea cursului dolarului la zi. În 
final se renunţă la acest amendament şi art.3 se votează în forma iniţială. 

Art.4 – dl.preşedinte Dan Ioan Popescu şi dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi 
propun eliminarea articolului, argumentele aduse în acest scop fiind următoarele:  

- pentru a nu se produce discriminări între societăţile care au efectuat o 
activitate până la data falimentării sau dizolvării lor; 

- datoria către stat fiind preluată de către noii proprietari, societăţile 
trebuie tratate identic. 

Se trece în continuare la votarea acestui amendament, comisia adoptând 
cu 17 voturi pentru şi 4 contra eliminarea acestui articol. 

Art.5 – se votează în unanimitate. 
Art.6 – la acest articol dl.dep. Florentin Sandu propune eliminarea primei 

părţi a articolului şi anume: “Sumele reţinute societăţilor comerciale prevăzute la 
art.4 precum şi”. Această amendare a articolului se impune pentru actualizare datorită 
eliminării art.4. 

Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu propune votarea articolului amendat. 
Rezultatul final 17 voturi pentru şi 4 împotrivă. 

Art.7 - se votează în unanimitate în forma iniţiatorului. 
Art.8 – se votează în unanimitate. 
Art.9 – se votează în unanimitate. 
La propunerea dl.secretar Istvan Antal comisia recomandă ca acest 

proiect de lege să prevadă la sfârşitul lui o anexă care să cuprindă toate societăţile 
comerciale beneficiare ale acestei legi. 

Această recomandare s-a menţionat şi în avizul trimis de comisia noastră 
comisiei sesizate pe fond. 
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Se trece în continuare la discutarea punctului 2 al ordinii de zi şi anume: 
propunerea legislativă de modificare a unor prevederi ale Legii nr.118/1996 după 
modificările şi completările aduse acesteia de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.20/1997, aprobată prin Legea nr.164/1997. 

Comisia este sesizată pentru aviz. 
Dl.dep. Octavian Dărămuş, unul din iniţiatori, prezintă motivaţia 

propunerii legislative. Acest proiect a apărut în urma vizitei de lucru a comisiei la 
ARO – Câmpulung şi DACIA Piteşti. 

Dl.dep. Gheorghe Marin, alt iniţiator al propunerii şi membru al 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (comisie sesizată pe fond) susţine necesitatea 
acestui act legislativ, motivând prin faptul că Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil 
cu unele propuneri pe care iniţiatorii şi le-au însuşit. 

Dl.secretar Istvan Antal propune ca art.5 al propunerii legislative să  fie 
amendat în sensul ca “70% din sumele obţinute să rămână la bugetele locale” (această 
propunere a fost retrasă) 

La finalul dezbaterilor dl.preşedinte Dan Ioan Popescu propune votarea 
în ansamblu a propunerii legislative. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi, în forma prezentată de 
iniţiatori, propunerea legislativă şi se hotărăşte trimiterea avizului comisiei de 
specialitate sesizată pe fond. 

Şedinţa se încheie la ora 14.30. 
 

 

 

 

     PREŞEDINTE,                                    SECRETAR, 
 
   Dan Ioan Popescu                                  Istvan Antal 


