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Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu constată că este îndeplinit cvorumul pentru vot si prezintă 
ordinea de zi aprobată în şedinţa anterioară: 
  1. Dezbaterea si avizarea pe fond după adoptarea în Senat: 
  1.1. Proiectul de Lege pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adiţional al Constituţiei 
Uniunii Poştale Universale, adoptat la Seul la 14 septembrie 1994. 
  1.2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Romániei si Guvernul 
Turkmenistanului în domeniul transporturilor internatioanale rutiere de persoane si mărfuri, semnat la Bucureşti 
la 16 noiembrie 1994. 
  1.3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Romániei si Guvernul 
Republicii Coreea privind transportul aerian civil între si dincolo de teritoriile lor, semnat la Seul la 10 martie 
1994. 
  1.4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Romániei si Guvernul 
Ucrainei în domeniul transporturilor rutiere internaţionale si a Acordului între Guvernul Romániei si Guvernul 
Ucrainei privind seriviile aeriene, semnate la Ismail la 29 martie 1996. 
  1.5  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Romániei si Guvernul 
Republicii Ungaria privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 1995.  
  2. Dezbatere si avizare pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea si completarea Legii 
nr.26/1990 privind Registrul Comerţului. 
  Invitaţi: - Ministerul Justiţiei; 
- Registrul Comerţului 

3. Diverse. 
Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu propune examinarea pct.2 de pe ordinea de zi pentru care, cu 

motivaţia prezentată si aprobată de deputaţ, propune să se aprobe reprogramarea dezbaterii pentru şedinţa 
viitoare pánă cánd se aşteaptă o altă iniţiativă colaterală de la Guvern, la care se va face dezbaterea simultan cu 
aceasta. 

Dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi – propune alcătuirea a 2 subcomisii pentru examinarea 
proiectelor de legi: Legea minelor care vine de la Guven în varianta 1997 si pregătirea proiectului de lege în 
vederea dezbaterii pe fond la comisie în această sesiune. 

Dl.vicepreşedinte Radu Alexandru – propune în acelaşi scop, pentru proiectul Legii minelor, 
un singur raportor, indiferent de opţiunea politică, avánd experinţe neplăcute în cazul mai multor raportori. 

Dl.dep.Raduly Robert – observă că imputaţia adusă deputaţilor raportori stabiliţi în cazurile 
anterioare nu este corectă, prezentată de dl.vicepreşedinte Radu Alexandru si nu este de acord cu observaţia 
dánsului. 

Dl.secretar Antal Istvan – propune comisiei să se stabilească un program special de lucru 
pentru raportori si pentru experţi pentru adoptarea Legii minelor în această sesiune, ţinánd seama de importanţa 
ei, pentru care se va cere aprobarea Biroului Permanent la acest program intensiv în zilele suplimentare 
necesare pregătirii. 

Dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi – susţine propunerea anterioară, cu completarea activităţii în 
vacanţa parlamentară pentru care se cere aprobarea Biroului Permanent. Contează pe prezenţa deputaţilor din 
comisie la programul propus. 

Dl.dep.Dumitru Popescu – este de acord cu iniţiativa deputaţilor din comisiei în această 
privinţă, dar este necesară intrarea proiectului de lege la comisie. 

Dl.vicepreşedinte Radu alexandru – sesizează comisia privind avalanşa de proiecte de legi ce 
vor veni la comisie, ce va impune un program special intensiv al comisiei pentru vacanţa parlamentară. 

Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu – nu este de acord cu afirmaţia antevorbitorului privind 
încărcarea programului comisiei fără să se cunoască legile trimise comisiei. Legea minelor este demnă de luat 
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în seamă acum prin importanţa ei în economia ţării. 
Dl.dep. Raduly Robert – propune pregătirea amendamentelor de la deputaţi si centralizarea în 

vederea supunerii dezbaterii comisiei. 
Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu – propune examinarea celor 5 proiecte de legi privind 

ratificările Acordurilor internaţionale adoptate de Senat si invită expertul să prexinte comisiei propunerea si 
motivaţia necesară acordării avizului favorabil. 

După prezentarea Referatelor de specialitate difuzate deputaţilor pentru cele 5  proiecte de 
legi pentru ratificarea Acordurilor internaţionale supuse dezbaterii conform ordinii de zi, comisia a probat cu 
vot unanim să se acord aviz favorabil, fără amendamente, la fiecare proiect de lege, cu textul adoptat de Senat. 

Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu – recomandă ca la elaborarea Rapoartelor să se aibă în vedere 
si celelalte avize ce vor veni la comisie de la Comisia juridică, de disciplină si imunităţi, care le are pe ordinea 
de zi a dezbaterilor. 

La “Diverse” dl.preşedinte Dan Ioan Popesc propune studierea proiectului Legii minelor în 
textul Guvernului si solicită propuneri de la deputaţii comisiei privind oferte de raportori si privind programul 
de pregătire a proiectului de lege în vederea dezbaterii în comisie. Precizează că definitivarea programului 
pentru pregătirea proiectului Legii minelor ce va fi întocmit si prezentat biroului comisiei de dl. Expert 
parlamentar T.Prodan, se face după primirea la comisia iniţiativei Guvernului, transmisă recent Parlamentului. 
Se recomandă respectarea procedurilor stabilite de Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi dl.preşedinte Dan Ioan Popescu mulţumeşte 
deputaţilor pentru participare si declară lucrările comisiei închise. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 

Dr.ing. Dan Ioan Popescu 
 


