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PARLAMENTUL ROMANIEI 
CAMERA DEPUTATILOR 
Comisia pentru industrii  
            si servicii 

PROCES VERBAL 
22.04.1997 

 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu constată că estă îndeplinit cvorumul pentru vot si supune la vot 
ordinea de zi: 
  1. Examinarea situaţiei proiectelor de legi si a propunerilor legislative existente la comisie în vederea 
programării pe ordinea de zi a şedinţelor următoare. 
  2. Examinarea si aprobarea Regulamentul de funcţionarea comisiei. 
  3. Dezbaterea generală pe fond a proiectului de Lege privind acceptarea de către Románia a Codului 
internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor si pentru prevenirea poluării. 
  4. Diverse: cazul DAEWOO – RODAE. 

Este aprobată unanim. 
Referitor la pct.1 dl.preşedinte Dan Ioan Popecu informează comisia cu stadiul pregătirii lucrărilor si 

repartizarea lor la experţi. 
La pct.4 “Diverse”: 
Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu – supune dezbaterii intervenţia companiei DAEWOO la comisie, 

privind interesul subcomisiei create pentru analiza derulării afacerilor din Románia cu S.N. 2 MAI Mangalia si 
cu S.C. OLCIT Craiova, ca imixtiune defavorabilă pentru ambele părţi. 

Dl.secretar Ioan Bivolaru – face precizări referitoare la modul derulării anchetei stabilită în comisiei, 
de către cei 4 raportori printre care si dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi si dl.vicepreşedinte Radu Alexandru, care 
după vizitarea firmelor în cauză nu au prezentat comisiei nici o informare în domeniu, deşi compania 
DAEWOO, alarmată, si-a trimis ambasadorul Coreei de cáteva ori la comisiei pentru eliminarea suspiciunilor 
create. Solicită si propune comisiei ca după vizita cu chemare de la DAEWOO în Coreea, raportorii comisiei 
noastre să prezinte comisiei un raport privind situaţia derulării analizei, inclusiv date despre vizita în Coreea. 
Propune o dezminţire în presă, că raportul deputaţilor comisiei nu face obiectul vreunei anchete, iar ştirile către 
presă să fie aprobate numai de către comisie. Propune eliminarea senatorului Stefan, implicat în grupul 
deputaţilor care au verificat contractul de asociere cu DAEWOO. 

Dl.secretar Istvan Antal – nu este de acord cu propunerile d-lui secretar Ioan Bivolaru si propune ca 
discuţiile de referinţă la acest caz să se facă în prezenţa acestora, cánd se vor întoarce din Coreea, 
dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi si dl.vicepreşedinte Radu Alexandru. 

Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu – este de acord cu antevorbitorul si explică vizita ambasadorului din 
Coreea, după publicarea în presă a informaţiilor defavorizabile derulării contractului de asociere cu S.C. Olcit 
Craiova, căruia ia acordat asigurarea că nu va fi periclitată afacerea, fiind vorba numai de o analiză internă a 
contractelor, în cadrul comisiei noastre. Remarcă lipsa secretului dezbaterilor în comisie. Propune redactarea 
unui comunicat de presă prin cei 2 secretari ai comisiei, cu obiectivitate, pentru delimitarea de acţiunea 
senatorului Stefan. 

Supusă la vot se aprobă cu o abţinere. 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi privind Regulamentul de funcţionare a comisiei. 
Dl.secretar Antal Istvan – constată că la comisie nefiind dotare tehnică cu calculator la fiecare expert 

care ar uşura activitatea comisiei pentru secretar. Cu un singur calculator este foarte dificil să se asigure cererea 
redactării si dactilografierii tuturor materialelor de la biroul comisiei, deputaţi si experţi. Propune ca secretara 
să stenografieze procesele verbale din şedinţe cu detalii, iar secretarii biroului comisiei să coordoneze 
activitatea secretariatului cu pregătirea documentelor pentru şedinţele comisiei si după şedinţele comisie. 

Se continuă cu dezbaterea amenamentelor propuse de dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi conform anexei. 
Dl.secretar Ioan Bivolaru prezintă amendamentul propus la art.42 bis (1). 

- art.42 bis:  
- (1) se acceptă în formularea iniţială;  
- (2) se elimină “este subordont preşedintelui comisiei” si după “transmise” 

restul frazei care se înlocuieşte cu “de preşedintele sau de înlocuitorul acestuia”;  
- (3) rămăne în formularea iniţială; se înlocuieşte “ţine evidenţa” cu “primeşte si 

înregitrează”;  
- (5) se adaugă după “corespondenţă” “si alte materiale adresate”; 
- (6) idem 5; 
- (7) se elimină după “transmite” “prin poştă sau curier”; 
- (8) se adaugă alin.2 nou în următoarea formulare: “Astfel documentele cu 

specificaţie urgent se transmit imediat. Comunicatele de presă în ziua în care a avut loc şedinţa 
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comisiei. Sinteza în maximum 3 zile. Avizele către alte comisii în termenul stabilt de comun acord 
cu acestea. Rapoartele si altă corespondenţă îndată ce au fost semnate sau înmánate spre 
transmitere.”; 

- (9) se înlocuieşte “sau” cu “si”; 
- (10) – (13) rămán în aceeaşi formulare; 
- (14) se înlocuieşte după “documentaţiile” restul frazei cu “predate de experţi în 

urma încheierii dosarului iniţiativelor legislative sau memoriilor si petiţiilor rezolvate de comisie”; 
- (15) rămánă în aceeaşi formulare; 
- (16) se elimină; 
- (17) – (23) rămán în aceeaşi formulare; 
- (24) se elimină; 
- (25) – (26) – rămán în aceeaşi formulare; 
- (27) se adaugă un alineat nou (2) cu rumătoarea formulare: “ţine evidenţa 

numerelor de telefon utile comisiei pentru a facilita contactarea rapidă"” 
- (28) – (30) rămán în aceeaşi formalare; 
- (31) se elimină după “asigură” “evidenţa”; 
- (32) se adaugă alin.1 nou cu următoarea formulare:”execută si lucrările de 

dactilografie pentru buna desfăşurare a activităţii comisiei”; 
- (33) se elimină; 
- (34)  se adaugă “asigură accesul acestora la destinaţie”; 
- Art.44 – se adauga lit.h nouă cu următoarea formulare: “îndelineşte orice altă 

sarcină de servici la cererea preşedintelui sau a membrilor biroului”. 
Se votează în unanimitate Regulamentul comisiei cu amendamentele acceptate în şedinţele anterioare. 
Se amánă dezbaterea punctul 3 de pe ordinea de zi pe data de 23.04.1997 si se declară închise lucrările 

şedinţei. 
 

PRESEDINTE, 
Dr.ing. Dan Ioan Popescu 


