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Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu constată că este îndeplinit cvorumul de vot si prezintă 
comisiei ordinea de zi spre dezbatere: 

1. Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.14/1997 pentru 
modificarea si completarea art.126 din Legea nr.129/1996 privind transportul pe căile ferate. (Fond) 

2. Analiza Raportului subcomisiei privind realizarea contractului integrării pe orizontală a 
reperelor componente necesare autoturismelor fabricate de societatea mixtă RODAE AUTOMOBILE 
CRAIOVA. 

3. Diverse. 
Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu informează comisia cu actele legislative rămase la comisie pe 

ordinea de zi pentru dezbateri începánd cu această dată. 
Pentru proiectul Legii minelor reaminteşte comisiei responsabilitatea de coordonator a d-lui 

expert Titu Prodan privind pregătirea si pe cei 5 raportori desemnaţi în vederea pregătirii prestabilite a 
proietului de lege înainte de dezbatere în plenul comisiei: 

- dl. vicepreşedinte Barbu Piţigoi, 
- dl.secretar Istvan Antal, 
- dl.dep.Stefănoiu Luca, 
- dl.dep.Dumitru Popescu, 
- dl.dep.Gheorghiof Titu. 
Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu reia lista cu proiectele de legi existente la comisie de mai 

multă vreme pentru care informează comisie privind motivele ce determină întárzierea programării lor în 
dezbaterea comisiei. Se referă la: 

- Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.26/1990 privind Registrul 
Comerţului (fond); 

- Propunerea legislativă privind Legea minelor (fond); 
- Propuneea legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr.118/1996 privind 

constituirea si utilizarea Fondului Special al drumurilor publice (fond); 
- Propunerea legislativă privind modificarea Legii Conflictelor de muncă nr.15/1991(aviz). 
De asemenea, dl.preşedinte Dan Ioan Popescu informează deputaţii asupra proiectelor de legi, 

avizate pe fond de comisie în legislatura trecută pentru care Biroul Permanenet a rcomandat reexaminarea si 
elaborarea altui raport suplimentar. 

Recomandă experţilor să urmărească riguros realizarea condiţiilor pentru programarea lor în 
dezbaterile comisiei. 

Privind posibila prelungire a activităţii parlamentare în sesiune extraordinară din vacanţa 
parlamentară, propune ca pentru comisie ca cele două săptămáni să fie una la sfárşitul lunii iulie si una la 
sfárşitul lunii august a.c. 

Dl.secretar Antal Istvan – propune pentru pregătirea dezbaterii Legii minelor ca cei 5 
raportori să fie prezenţi la întálnirile cu delegaţiile de specialişti la comisie, iar şedinţa comisiei pentru 
dezbaterea pe fond se va face pánă la sfárşitul lunii iunie a.c., cánd se va solicita aprobarea Biroului Permanent 
si se va stabili perioada exactă în care vor avea loc şedinţele comisiei. 

Supusă la vot propunerea este aprobată unanim. 
Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu – introduce în dezbaterea comisiei pe fond ordonanţa de 

urgenţă nr.14/1997 pentru modificarea si completarea art.16 din Legea nr.129/1996 privind transportul pe căile 
ferate románe. 

Face prezentarea motivaţiei si susţine promovarea acestei iniţiative. 
Dl.vicepreşedinte Radu Alexandru – consideră că odonanţa în dezbatere se impune prin 

importanţa sa în această perioadă a reformei si pentru integrare în Uniunea Europeană. Susţine adoptarea în 
comisie. 

Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu – precizează că ordonanţa este adoptată de Senat si în textul 
adoptat sunt preluate observaţiile si amendamentele Consiliului Legislativ. Nota de fundamentare motivează 
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corect si complet iniţiativa legislativă examinată. Se are în vedere racordarea legislaţiei în domeniu din 
Románia la legislaţia europeană.  

Se supune la vot adoptarea ordonanţei de urgenţă, examinată fără avizele comisiilor sesizate 
pentru aceasta, considerándu-se textul adoptat de Senat suficient pentru scopul pe care si-l propune. 

Se votează unanim. 
Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu propune examinarea pct.2 de pe ordinea de zi iniţială. 
Dl.vicepreşedinte Radu Alexandru – informează comisia că nu s-a reuşit elaborarea raportului 

semnat de toţi membri subcomisiei, conform hotărárii din şedinţa anterioară a comisiei. Au rămas valabile 
numai observaţiilor proprii si cele preluate de la dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi. După cele 2 întálniri ulterioare, 
cánd s-au preluat datele din informarea personală, ceilalţi membri ai subcomisiei nu s-au mai întrunit pentru 
redactarea raportului comun cu datele necesare privind derularea contractului de asociere cu DAEWOO, pentru 
integrarea în industria pe orizontală a reperelor necesare automobilului fabricat în Románia. Propune 
prezentarea informării cu observaţiile proprii, faţă de analiza efectuată în situaţia de faţă, informare defuzată la 
deputaţi. Dă citire informarii. Constată că nici firma RODAE Craiova nu a susţinut colaborarea cu producătorii 
románi, din motive de calitate. 

Dl.dep.Sandu Florentin – întreabă dacă faţă de procentul de 61% - integrare pánă în 2001 – 
cát s-a realizat pánă azi ? 

Dl.vicepreşedinte Radu Alexandru – precizează că nu sunt cunoscute datele exacte pe repere 
si pe furnizori, motivándu-se că perioada este lungă, mai sunt încă 4 ani. 

Dl.dep.Gheorghiof Titu – observă că nu si-a atins scopul această analiză, iar raportul nu vine 
cu propunerea de a intensifica controlul din partea celor abilitaţI (FPS) pentru rezulatele condiţiilor 
contractuale. 

Dl.vicepreşedinte Radu Alexandru – consideră că pentru situaţia prezentată defavorabil se fac 
vinovaţi si partenerii románi, care nu s-au implicat în domeniul integrării reperelor conform contractului semnat 
de părţi. 

Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu – observă că raportul prezentat nu-si atinge scopul în sensul 
dorit de comisie, pentru sesizarea deficienţelor de ordin tehnic si a responsabililor din ţară, negociatorii románi, 
pentru care FPS  si alţi factori abilitaţi să intervină pentru îmbunătăţirea situaţiei defavorabilă industriei 
románeşti. 

Dl.vicepreşedinte Radu Alexandru – propune comisiei ca să se transmită FPS, urmare acestei 
analize, prin care să se solicite un program pentru renogocierea contractului cu DAEWOO si măsuri pentru 
stabilirea producătorilor interni, cu posibilităţi de cooperare si integrae a reperelor necesare producerii acestor 
autoturisme în Románia. Să se transmită un punct de vedere al comsiiei RODAE Craiova pe această temă. Să se 
răspundă sesizărilor primite de la societăţile comerciale angrenate în aceste contracte de integrare. 

Comisia este de acord cu vot unanim. 
Dl.preşedine Dan Ioan Popescu constată că problemele de pe ordinea de zi sunt epuizate si, 

nemaifiind ale propuneri, multumeşte deputaţilor pentru participare si declară lucrările comisiei închise. 
 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 

Dr.ing. Dan Ioan Popescu 


