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 Domnul preşedinte Dan Ioan Popescu constată că este îndeplinit cvorumul pentru vot şi conform 
programului aprobat de Biroul Permanent propune comisiei ordinea de zi: 

1. Dezbaterea proiectului Legii minelor (1997) cu examinarea amendamentelor şi 
observaţiilor solicitate şi primite la comisie pánă la această dată. 

2. Diverse. 
Supusă la vot ordinea de zi este aprobată în unanimitate. 
Domnul preşedinte Dan Ioan Popescu informează comisia despre avizul Consiliului Legislativ cu cele 

28 de propuneri de amendare a proiectului de lege şi observaţiile adresate  textului elaborat  de iniţiator. 
Constată că nu s-au primit la comisie avizele de la Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare, precum şi de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 
Deasemenea remarcă lipsa amendamentelor solicitate de la cele 4 regii autonome din minerit, în 

termenul cuvenit (28.07. a.c.). 
Trece în revistă şi comentează cele 80 de amendaente şi observaţii propuse şi adresate comisiei de 

către: 
- dep.Matei Lucian Ion – CDR 
- dep.Antal Istvan – UDMR 
- dep.Sorin Lepşa – CDR 
- dep.Constantin Avramescu – USD 
- gr.parlam. PDSR 
Dl.dep.Piţigoi Barbu propune ca întregul set cu amendamente să fie dat iniţiatorului, reprezentat de 

către A.N.R.M. şi Ministerul Industriilor şi Comerţului, astfel încát după studierea aprofundată să prezinte în 
şedinţa următoare o variantă de text  acceptată şi de autorii amendamentelor. 

Dna.dep.Manolescu Oana remarcă nepotriviri în textul iniţiatorului şi angajează formulări de 
propuneri pentru examinarea în şedinţa următoare. 

Domnul preşedinte Dan Ioan Popescu propune deputaţilor, care mai au amendamente la textul legii 
guvernului, să le depună la experţi pentru sistematizarea proiectului de raport cu toate amendamentele înscrise  
la fiecare articol, în vederea începerii examinării legii în detaliu, articol cu articol. 

Concluzionánd că urmare a examinării proiectului de lege analizat, sunt îndeplinite condiţiile 
metodologice generale de tehnică legislativă stabilită prin Decretul nr.16/1976, în vigoare, domnul preşedinte 
mulţumeşte celor prezenţi pentru participare  şi declară închise lucrările şedinţei. 

 
PREŞEDINTE, 

 
Dr.ing. Dan Ioan Popescu 


