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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

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

 
 

         Bucureşti, 31.08.1998 
 
 

SINTEZA ŞEDINŢELOR COMISIEI 
ÎN PERIOADA 24 – 27 AUGUST 1998 

 
La lucrările comisiei din zilele de 24, 25, 26 şi 27 august 1998 sunt 

prezenţi 10 deputaţi. 
  Conform aprobării Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru industrii şi servicii s-a întrunit în plenul său - în zilele de 24, 25  26 şi 27 august 
1998. 
  Lucrările comisiei s-au desfăşurat, după cum urmează : 
• ℘ Luni - 24 august 1998, plenul comisiei s-a reunit la Camera Deputaţilor, între orele 

10 - 16 ; 
• ℘ Marţi - 25 august 1998, comisia şi-a desfăşurat activitatea în municipiul Oneşti, 

judeţul Bacău, între orele 9, 30 - 20,00 ; 
• ℘ Miercuri - 26 august 1998, şedinţa de lucru a comisiei s-a întrunit în sala de 

teleconferinţe din Palatul Administrativ al judeţului Harghita, municipiul Miercurea 
- Ciuc şi Grupul social al Sucursalei Miniere Bălan, între orele 8,00 - 22,00 ; 

• ℘ Joi - 27 august 1998, plenul comisiei s-a reunit în municipiul Odorheiu Secuiesc, 
între orele 9,00 - 17,00. 

 
Luni, 24 august 1998,  lucrările şedinţei sunt conduse de dl. deputat 

Radu Alexandru Dumitru, vicepreşedintele comisiei. 
Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi : 

1. Analiza setului de legi din domeniul transporturilor : 
• ℘ Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 44/1997 privind 

transporturile rutiere ; 
• ℘ Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1997 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 129/1997 privind transportul pe căile ferate 
române ; 
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• ℘ Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 41/1997 privind 
aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate române. 

2. Dezbateri generale asupra propunerilor legislative şi a proiectelor legislative cu 
care a fost sesizată comisia pe perioada vacanţei de vară. 

3. Prezentarea programului de lucru pentru zilele de 25,26 şi 27 august 1998 ;  
4. Analiza principalelor probleme cu care se confruntă obiectivele industriale din 

judeţele Bacău şi Harghita, ce urmează a fi vizitate. 
 

 
Marţi, 25.08.1998 – Oneşti, jud. Bacău 
 
1. Întâlnire cu managerii societăţilor S.C. CAROM S.A. Oneşti – 

dl.Valentin Anastasiu -, S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Oneşti – d.Virgiliu Băcilă -, S.C. 
RAFO S.A. Oneşti – dl. Costică Ursu. 

Sunt invitaţi reprezentanţii Fondului Proprietăţii de Stat, direcţia 
restructurări – d-na Gabriela Ungureanu, direcţia petrochimie –dl. Alexandru Borei, 
filiala Bacău – dl.Dinu Ghia, Consiliul pentru Reformă din cadrul Guvernului – d-na 
Silvia Căpitanu, Ministerul Finanţelor – filiala Bacău – dl.Radu Marcel, prefect – dl. 
Ioan Silviu Lefter, dep. Ioan Corniţă. 

S-au discutat probleme privind strategia de restructurare şi modernizare, 
strategia de privatizare şi alte probleme de ordin financiar cu care se confruntă marile 
întreprinderi industriale. 

 
Miercuri, 26.08.1998 – Miercurea Ciuc, jud. Harghita 
 
1. Întâlnire, la sediul primăriei din Miercurea Ciuc, cu reprezentanţii 

turismului de stat şi particilar, respectiv turismul agrar. 
Sunt prezenţi reprezentanţii primăriei Miercuerea Ciuc dl. Albiu Biro – 

viceprimar, d-na Maria Daradisc – inspector de specialitate Direcţia de Dezvoltare 
Rurală din cadrul DGAA, dl. Imre Csisus – director Direcţia Teritorială FPS, dl. 
Gyorgy Vardai – Consilul judeţean Harghita, dl. Desideriu Deres – C.H.R. Târnava 
Odorheiu Secuiesc, dl. Ion Ghirmuş – S.C. BRADUL S.A, d-na Elisabeta Reisz – S.C. 
TRANS-TUR SRL, d-na Ildico Laszlo – S.C. TRANS-TUR Praid. 

S-au discutat probleme privind strategia de privatizare a întreprinderior 
hoteliere de stat, probleme economico-financiare cu care se confruntă societăţile 
particulare din turism. 

2. Întâlnire cu reprezentaţii din industria exploatării şi prelucrprii 
lemnului, la care au participat S.C. Fortop S.A., S.C. COLEMN S.A., S.C. MOBIHAR 
S.A, S.C. LEMN PRAID, S.C. FAMOS, S.C. MOBITOP Topliţa, Direcţia Generală 
Teritorială Finanţe, reprezentatul FPS-ului, viceprefectul jud. Harghita. 
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3. Întâlnire cu conducerea Minei de extracţie a cuprului de la Bălan şi 
vizitarea minei.  

S-au discutat problemele cu care se confruntă industria mineritului şi 
perspectiva reconversiei. 

4. Întâlnire cu reprezentanţii S.C. HAMEROCK S.A. Miercurea Ciuc. 
S-au discutat probleme privind industria construcţiilor de maşini, în 

general, şi a construcţiilor de tractoare, care este obiectul principal de activitate al 
societăţii HAMEROCK S.A. 

 
Joi, 27.08.1998, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita 
 
1. Vizitarea S.C. IKOS CONF S.A., întreprindere de confecţii privatizată 

100%. S-au discutat problemele economico-financiare cu care se confruntă 
întreprinderile private, lipsa calităţii materiei prime indigene, valoarea taxelor mult 
prea mare, lipsa reevaluării capitalului social  duce la imposibilitatea amortizării 
utilajelor, etc. 

2. Întâlnire cu reprezentanţii S.C. ROSEAL S.A. Odorheiu Secuiesc, 
întreprindere mecanică fină. S-au discutat problemele financiare cu care se confruntă, 
strategia de privatizare, etc. 

3. Întâlnire la primăria oraşului Odorheiul Secuiesc cu reprezentanţii 
locali şi societăţi comerciale din domeniul turismului rural, industriei de confecţii, 
industriei lemnului.  

S-au discutat probleme privind strategia de restructurare şi modernizare, 
strategia de privatizare şi alte probleme de ordin financiar cu care se confruntă marile 
întreprinderi industriale şi micile unităţi particulare. 

 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Alexandru Dumitru Radu 
 
 
 
 

Consult.parlam. 
Rodica Penescu 


