
Sinteza lucrărilor comisiei 
 
 
 În şedinţa din data de 05.03.1997 ţinută între orele 9.00-15.00 au fost 
prezenţi membri comisiei, excepţie facând domnul deputat Băsescu Traian - 
grupul parlamentar P.D. 
 Comisia a avut trei puncte pe ordinea de zi si anume: 
 1. Analiza industriei siderurgice din România;  
 2. Discutarea si avizarea pe fond a proiectului de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.3/1997, privind produsele si serviciile regiilor autonome, 
ale activităţilor cu caracter de monopol natural, precum si ale activităţilor 
economice supuse unui regim special pentru care preţurile si tarifele se vor stabili 
cu avizul Oficiului Concurenţei; 
 3. Diverse. 
 La punctul unu al ordinii de zi, în urma prezentării materialului de bază 
asupra situaţiei actuale a siderurgiei româneşti, a intervenţiilor reprezentanţilor 
Ministerului Industriei si Comerţului - dl.Buruiană Florin, Secretar de Stat si 
dl.Ianc Petru, Director General în minister, responsabil al resortului siderurgic - 
cât si a directorilor societăţilor comerciale din această ramură, comisia a ajuns la 
următoarele concluzii: 
 - FPS-ul să se implice mai serios în aceste probleme , deoarece siderurgia 
trebuie restructurată, reorganizată si apoi susţinută prin subvenţii, facilităţi si alte 
sisteme economice ca: împrumuturi cu dobânzi mici de la bănci, cât si amânarea 
unor datorii pe o perioadă limitată până la rentabilizarea acestei ramuri; 
 - aplicarea unei politici avantajoase de colectare , pregătire pentru refolosire 
a fierului vechi în fluxul tehnologic , cu cheltuieli minime; 
 - aplicarea unor facilităţi pentru cei ce folosesc energia electrică în bandă; 
 - strângerea legăturilor pentru rezolvarea problemelor majore între 
patronat si sindicate, în siderurgie, în vederea rezolvării cu anticipaţie a unor 
probleme ce ţin de protecţia solcială, salarizare sau microclimatul la locul de 
muncă 
 - mărirea productivităţii muncii în acest sector de activitate în paralel cu 
reducerea cheltuielilor si a consumurilor de utilităţi, cât si micşorarea, în acelaşi 
timp, a noxelor. 
 În final s-a propus o nouă întâlnire peste trei săptămâni cu toţi factorii de 
răspundere din siderurgie pentru a se expune clar si concret măsurile ce trebuie 
luate la societăţile comerciale pentru a majora exporturile, a reduce costurile si a 
creşte rentabilitatea siderurgiei. 
 Trecându-se la punctul doi al ordinii de zi, deputaţii au fost informaţi, cu 
adresa nr.49/03.03.1997, în conformitate cu prevederile art.86 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, asupra avizării în fond a proiectului de lege pentru aplicarea 
Ordonanţei de Urgenţă nr.3/1997, privind produsele si serviciile regiilor autonome, 
ale activităţilor cu caracter de monopol natural, precum si ale activităţilor 



economice supuse unui regim special pentru care preţurile si tarifele se vor stabili 
cu avizul Oficiului Concurenţei. 
 Deputaţii exminând proiectul de lege în şedinţa din 05.03.1997 au hotărât 
avizarea favorabilă a acestui proiect propunându-l spre dezbatere si aprobare în 
plenul Camerei Deputaţilor cu amendamentele care sunt anexate la raport. 
 La punctul trei de pe ordinea de zi s-a stabilit programul comisiei pentru 
săptămâna viitoare.  
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