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PARLAMENTUL ROMANIEI 
CAMERA DEPUTATILOR 
Comisia pentru industrii 
          si servicii 
 
 

PROCES VERBAL 
09.09.1997 

 
 

Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu anunţă ordinea de zi pentru ziua de 09.09.1997: 
1. Dezbaterea si avizarea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea si completarea 

Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerţului. 
Invitaţi:  
- Ministerul Justiţiei; 
- Ministerul Reformei; 
- Camera de Comerţ si Industrie a Romániei; 
- Registrul Comerţului Bucureşti. 

2. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.39/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 66/1993 privind contractul de management. 

3. Dezbaterea si avizarea  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome. 

4. Diverse. 
Deputaţii aprobă ordinea de zi, iar dl. vicepreşedinte Radu D. Alexandru  face un amendament 

la ordinea de zi si anume să se introducă la Diverse si aprobarea spre discutare a Ordonanţei Guvernului 
nr.26/1997 – GSM în vederea schimbării raportorului. 

Dl.dep.Raduly Robert – să se discute mai ;puţin pe ordinea de zi, eventual GSM si pct.1, apoi 
pct.2 si 3 să fie discutate în şedinţa viitoare. 

Dl.secretar Ioan Bivolaru – asaltul legislativ nu este bun, dar regulamentul este regulament. 
Nu putem trece peste hotărárea Biroului Permanent al Camerei Deputatilor. Ordonanţa ar trebui să opereze 
după aprobare. 

Dl. vicepreşedinte Barbu Piţigoi – noi nu citim pentru prima dată materialul. Am primit  acum 
2 luni. A doua chestiune fiecare şedinţa să fie marcată de p.v. Apoi dacă ieri s-a prezentat un raport încărcat 
este vina noatra. Orice elaborăm să rămánă la noi. Nu găsim un document discutat mai vechi. Unul să fie care 
redactează p.v. 

Dl. secretar Antal Istvan – am avut dinainte Ordonanţa. 
Dl.dep.Raduly Robert – azi se discută 3 ordonanţe. De ce? Să învăţăm din raportul de ieri.  

Observaţina d-lui dep. Antal nu este întemeiată. Să numim raportorii si să amánăm săptămána viitoare. Am 
reţinut că trebuie să analizăm p.v. întocmite.  

Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu - în calitate de preşedinte am cerut  o stenodactilografă 
pentru a uşura întocmirea p.v.. Comisia noatră are reportofon. Să fie folosit. Punctul de vedere al d-lui dep. 
Raduly Robert să fie analizat. Vedem pe parcurs. Nu putem modifica ordinea de zi, ar contraveni 
regulamentului comisiei. Să facem o adresă pentru a se analiza volumul de muncă pentru comisii. 

Dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi – Guvernului si-a făcut datoria. Dacă aceste ordonanţe au fost 
date, să fie analizate. Să fie discutate. Aici venim numai cu  observaţii. Să ne organizăm mai bine. 

Dl.dep.Raduly Robert – să îmbunătăţim ceea ce iese. In nici un caz abordare politică. Imi 
retrag propunerea. 

Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu – vom discuta cát outem , apoi continuăm máine. La comisie 
este invitat si directorul Departamentului Tehnic Legislativ, dl. Vida,  pentru a discuta din noi GSM. Deci avem 
un act modificator. Putem face o lege prin care aprobăm ordonanţa 4 si anulăm pe cealaltă, sau paorbăm 
ord.4/96 si modificăm, Ordonanţa 24/97. 

Dl.secretar Ioan Bivolaru – să adoptăm un proiect cu cele 3 articole de Lege de ord.24/97 apoi 
aprobăm, Ord.4/96. 

Dl.vicepreşedinte Radu D. Alexandru – sunt de acord cu dl.dep.Bivolaru. 
Se supune la vot propunerea d-lui Vida. 
Ordo.4/96 devine lege, iar Ord.24/97 este anulată. Această lege înglobează totul. Facem  un 

raport comun. 
Titlul Legii: Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/1996 si anularea 

Ordonanţei Guvernului nr.24/1997. 
Aprobat în unanimitate. 
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Se ia în discuţie si aprobarea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea si completarea 
Legii nr.26/1990 privind Registrul comerţului. Toate modificările survenite au fost făcute direct pe material. 

Se revine după votarea acestui proiect de lege la GSM care se aprobă cu modificările făcute. 
Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu – informează plenul asupra faptului că avem la comisie a 

sesizare asupra modului cum a fost făcită privatizarea la S.C. TITAN S.A. 
Se dă cuvántul d-lui secretar Ioan Bivolaru care a instrumentat cazul. 
Am stat de vorbă, separat,  cu conducerea TITAN si reprezentanţii FPS, de unde a reieşit că: 
PAS-TITAN  este cáştigător la deschiderea plicurilor pe 5 august, care au dat mai mult cu 9 

milioane decát grecul. 
Au forţat nota si, ulterior, grecul a ridicat de la 1 mil.$ la 4 mil. Si restul la investiţii. 
PAS-TITAN a oferit ceva pe 13 august, dar nu s-a luat în considerare. 
Avánd în vedere că metodologia s-a schimbat pe parcurs, din cauza procedurilor proprii, 

solicită o comisie de anchetă la FPS pe acest caz. 
Avem probleme mari. Există tentativa de a se da un preţ mic pe acţiune si la alte întreprinderi 

de către străini. 
Intervine dl.preşedinte Dan Ioan Popescu – fabrica TITAN este cea mai bună din ţară. Are 

páine ieftină pentru 2 sectoare. Să fim de acord cu o anchetă cu privatizarea care s-a făcut la TITAN. 
Dl.dep.Nica Dan  - procesul de privatizare la noi în ţară este îngrijorător. Să vedem cum se 

respectă metodologia si la alte S.C.  
Dl.dep.Enescu Ion – să invităm întái FPS-ul aici pentru a spune metodologia. 
Dl.dep.raduly Robert – să ne punem în temă asupra fondului problemei. Să vedem cu ce 

credibilităţi.  
Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu – rog să reţineţI că dl.dep.Bivolaru a audiat ambele părţi. 

Concluziile vi le-am prezentat aici. 
Dl.vicepreşedinte Radu D. Alexandru – specifică faptul că dl.Bivolaru nu are un material 

scris. Propun ca FPS să fie adus aici pentru a explica metodologia si procedurile de licitare. 
Dl.dep.Irineu Popescu – ne avem probe. Conducerea FPS să prezinte aici situaţia. 
Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu – vrem să ne implicăm sau nu în modul de privatizare? 

Sesizăm un caz practic la TITAN si vedem ce facem la următoarele. 
Dl.dep.Raduly Robert – întái un mateial cu părţile de faţă, apoi decidem.  
Dl.dep.Naidin Petre – întái să vină FPS cu metodologia, apoi hotărárea. 
Dl.dep.Nica Dan – acest caz trebuie analizat de o comisie si trebuie prezentat în faţa noatră de 

FPS. Să fiţI de acord cu raportul ce-l prezentăm. 
Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu – propune ca pánă luni să avem un raport făcut de specialiştii 

noştri, apoi să analizăm acest caz în ordinea de zi. Apoi o analiză de fond asupra unităţilor pentru privatizare. 
Se supune la vot. 
În unanimitate se acceptă cele de mai sus. 
Dl.secretar Ioan Bivolaru – am început contactarea cu proiectul ce priveşte bursa de valori. 

Comisia formată din dl.Bivolaru, dl.Naidin, va întocmi un material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 

Dan Ioan Popescu 
 
 
 


