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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTATILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

                                     
 

                                                                                                Bucuresti, 01.03.2000 
               
 

PROCES VERBAL 
01.03.2000 

 
  Domnul presedinte Dan Ioan Popescu constata ca exista cvorum (21 
de deputati prezenti si 2 absenti motivat - dl. dep. Traian Basescu PD si dl. dep. 
Muresan Ioan PNTCD-Civic-Ecologist).Supune votului comisiei urmatoarea ordine 
de zi: 
  1. Dezbaterea si avizarea propunerii legislative pentru modificarea si 
completarea Legii nr.26/1990 cu modificarile si completarile din Legea nr.12/1998 
si Ordonanta Guvernului nr.53/1998 privind Registrul Comertului.  
  Sesizata în fond. 
  Invitati: initiatorii, Registrul Comertului, Ministerul Finantelor. 
  2. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege privind raspunderea 
civila pentru daune nucleare. 
  Sesizata pentru aviz. 

Invitati: C.N.C.A.N. 
3. Dezbaterea si avizarea propunerii legislative privind Programul 

energetic nuclear. 
Sesizata în fond. 
Invitati: initiatorul. 
4. Diverse  
la care propune sa se înceapa dezbaterea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr.153/1999 privind autorizarea Ministerului Finantelor de a garanta un 
împrumut extern în valoare de 50 milioane de marci germane pentru Banca de 
Export-Import a României (EXIMBANK) S.A., acordat de catre Kreditanstalt fur 
Wiederaufbau pentru realizarea programului de dezvoltare a întreprinderilor mici si 
mijlocii cu capital majoritar românesc, deoarece a sosit în procedura de urgenta. 
Comisia aproba în unanimitate.  

De asemenea informeaza comisia ca miercuri 08.03.2000, conform 
unei hotarâri anterioare a comisiei, a fost invitat dl. ministru Radu Berceanu, 
Ministerul Industriei si Comertului, pentru a prezenta strategia de restructurare a 
industriei energetice. Informeaza comisia ca în privinta propunerii legislative 
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privind regimul juridic aplicabil societatilor comerciale de tip holding,  
s-a întocmit un raport comun împreuna cu Comisia pentru politica economica, 
reforma si privatizare si cere permisiunea comisiei ca aceasta sa semneze acest 
raport, discutat anterior de comisie, pentru a fi înaintat plenului Camerei 
Deputatilor. Comisia aproba aceasta cerere si se trece la dezbaterea punctului nou 
propus pe ordinea de zi. 

Dl. M. Tariuc, presedinte ANIMM prezinta proiectul de lege. 
Comisia avizeaza favorabil, în unanimitate, acest proiect. 
La punctul 1 de pe ordinea de zi dl. presedinte Dan Ioan Popescu da 

cuvântul reprezentantului initiatorilor dl dep. Ghinea Vasile  pentru a prezenta 
propunerea legislativa. 

Domnul deputat prezinta în câteva cuvinte oportunitatea avizarii 
acestui act normativ. 

Dl. presedinte invita membrii comisiei la discutii asupra propunerii 
legislative. 

Dl. dep. Raduly Robert mentioneaza ca a citit cu atentie propunerea 
legislativa si avizele care o însotesc, si ca este de acord cu respingerea acesteia 
conform motivarii mentionate în aceste acte. 

Dl. presedinte da cuvântul dlui. dep. Antal Istvan care o întreaba pe 
doamna director Rotaru de la Oficiul Registrului Comertului daca din aceste sume 
încasate de Registrul Comertului, exista o suma modica pentru sprijinirea 
societatilor comerciale în curs de falimentare. 

Raspunde doamna Rotaru: 
Da, din aceste sume încasate s-a instituit un fond de 10% denumit fond 

de lichidare pentru firmele falimentare (pentru a nu plati taxa de lichidare). 
De asemenea se furnizeaza gratuit pentru aceste societati, servicii catre 

alte institutii si informatii ale Oficiului Registrului Comertului pentru toate 
societatile, institutii si medii de afaceri. 

În continuare doamna director mentioneaza ca a adus o serie de 
materiale documentare care sprijina oportunitatea, functionalitatea si meritele 
Registrului Comertului, pe care le depune la dispozitia comisiei. 

Nemaifiind alte comentarii, dl. presedinte supune la vot respingerea 
propunerii legislative. Este votata cu unanimitate de voturi, expertul urmând a 
întocmi raportul catre plenul Camerei Deputatilor. 

La punctul 2 de pe ordinea de zi dl. vicepresedinte Radu Alexandru da 
cuvântul dlui. Dan Cutoiu, presedinte C.N.C.A.N., pentru a prezenta proiectul de 
lege. 

Dl. Dan Cutoiu, C.N.C.A.N., arata necesitatea acestui proiect de lege, 
care a fost elaborat în baza Legii nr.111/1996 privind desfasurarea în siguranta a 
activitatilor nucleare, cu modificari, subliniind ca acest proiect stabileste 
mecanismul intern de aplicare al Legii 106/1992 pentru ratificarea Conventiei de la 
Viena privind raspunderea civila pentru daune nucleare, al Legii nr.203/1998 
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pentru ratificarea Protocolului de amendare al Conventiei de la Viena privind 
raspunderea nucleara, adoptata la Viena la 12 septembrie 1997 si al Legii nr.5/1999 
pentru ratificarea Conventiei privind compensatiile suplimentare pentru daune 
nucleare, adoptata la Viena la 12 septembrie 1997. Atât actualizarea definitiilor, cât 
si precizarea raspunderii operatorului, ca si detalierea modului de compensare, 
permit interpretarea clara si obiectiva a conventiilor mentionate. Arata ca 
amendamentele propuse în anexa si le-a însusit în totalitate. 

Dl. vicepresedinte Alexandru Dumitru Radu considera ca nu a fost 
invitat initiatorul, dar dl. Dan Cutoiu arata ca în calitate de presedinte C.N.C.A.N., 
este initiatorul, deoarece prin modificarea Legii nr.111/1996, C.N.C.A.N. este în 
subordinea Guvernului si are dreptul de initiativa legislativa. 

Se trece la dezbaterea proiectului de lege cu amendamentele propuse 
în anexa. Se aproba în unanimitate punctul 1 din anexa, iar la punctul 2, dl. dep. 
Ioan Bivolaru propune un amendament pe care-l retrage în urma explicarii textului 
de catre initiator. Se aproba de catre comisie, în unanimitate punctele 3-14 din 
anexa. La art.8 din proiectul de lege, dl. dep. Serban Valeca cere initiatorului sa 
explice esalonarea facuta privind cuantumul sumelor prevazute a fi platite prin 
polita de asigurare, în special pentru reactori de cercetare si pentru transportul de 
combustibil ars. Dl. Dan Cutoiu arata ca aceste sume sunt mult mai mici decât cele 
prevazute în conventiile mentionate, dar ca aceste conventii permit ca statul, pe o 
perioada de 10 ani sa asigure completarea acestor sume, dar numai în caz de 
producere  a unui accident nuclear. 

Dl dep. Robert Raduly considera ca polita de asigurare ar trebui platita 
din costul energiei electrice livrate, si nu e normal sa-si asume statul o parte din 
risc, si la explicatia ca acest risc este mic deoarece CNE Cernavoda este suficient 
de sigura, considera ca si marirea politei de asigurare ar trebui sa reflecte gradul de 
risc al centralei respective. 

Deoarece dl.dep. Serban Valeca nu este nominalizat ca membru al 
comisiei, se aproba formularea unui amendament dar acesta va fi înaintat direct 
comisiei sesizata în fond. 

Supus la vot în ansamblu proiectul de lege este aprobat, cu 
amendamente admise, prevazute în anexa. 

La punctul 3 de pe ordinea de zi, comisia hotaraste ca votul sa se 
amâne pâna saptamâna viitoare, deoarece nu mai exista cvorum, fiind în principiu 
de acord cu raportul prezentat. Daca pâna saptamâna urmatoare nu vor mai fi 
prezentate alte amendamente, se va aproba acest raport. 

 
 

 
PRESEDINTE, 

 
Dan Ioan Popescu 


