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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 
                     Bucureşti, 19.04.1999
          

 
PROCES VERBAL 

încheiat la şedinţa din data de 14.04.1999 
 
 

Dl. preşedinte Dan Ioan Popescu constată că este îndeplinit cvorumul pentru 
vot şi supune la vot următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.25/1999 privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe uzate fizic 
sau moral, mecanizate, aparţinând agenţilor economici din industrie. 

Sesizată în fond.  
Invitaţi: Ministerul Finanţelor şi Ministerul Industriei şi Comerţului 
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr.48/1992 a Audiovizualului. 
Sesizată pentru aviz. 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind ratificarea Acordului 

dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Uzbekistan, în domeniul transporturilor 
rutiere de tranzit şi a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Uzbekistan privind colaborarea în activitatea de transport pe calea ferată, semnate la 
Bucureşti la 6 iunie 1996.  

Sesizată în fond. 
Invitaţi: Ministerul Transporturilor 
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de 
a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (propunere de urgenţă). 

5. Diverse  
 Dl. preşedinte supune ordinea de zi aprobată, apoi supune comisiei 

amânarea punctului patru de pe ordinea de zi cu două săptămâni (adică la data de 
28.04.1999), la cererea iniţiatorului care este plecat din ţară - reprezentanţii Ministerului 
Finanţelor. 

La punctul 1 dl. preşedinte prezintă invitaţii din partea Ministerului 
Finanţelor şi Ministerul Industriei şi Comerţului. 

Fiecare invitat prezintă cu câteva cuvinte necesitatea şi oportunitatea 
Ordonanţei Guvernului nr.25/1999. 

Apoi se trece la votarea ordonanţei pe articole. 
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Dl. deputat Radu Alexandru propune ca în titlul ordonanţei să fie eliminat 
"cuvântul industrie". 

Acelaşi amendament este susţinut şi de dl deputat Nicolae Dărămuş şi dl. 
deputat Dan Ioan Popescu (se votează ca amendament admis). 

La art.1 domnii deputaţi Moucha Romulus, Ion Florentin Sandu şi Dan Ioan 
Popescu susţin necesitatea introducerii sintagmei "valorificarea". Se votează ca 
amendament admis. 

La art.2 alin.(1) se votează scoaterea sintagmei "industrie". 
Tot la art.2 dl. deputat Petre Naidin propune un amendament (care se 

respinge). 
La art.3 alin.(2) dl. deputat Petre Naidin propune un amendament care este 

admis de comisie. 
Art.(4) trece nemodificat (în varianta propusă de iniţiator). 
Tot la art.(4) dl. deputat Petre Naidin propune un amendament care este 

respins de comisie. 
Art. 5 se votează cu amendamentul comisiei. 
Domnii deputaţi Robert Raduly, Istvan Antal şi Dărămuş Nicolae propun un 

amendament la articolul unic, care este admis de comisie. 
În continuare aceiaşi deputaţi propun introducerea art.II şi art.III care sunt 

respinse de comisie. 
Dl. preşedinte supune la vot apoi întreaga ordonanţă care este avizată 

favorabil cu amendamente admise de comisie în anexa 1 şi amendamente respinse în 
anexa 2. 

La punctul 2 de pe ordinea de zi a şedinţei, dl. preşedinte dă cuvântul d-lui 
Sassu Alexandru care prezintă în câteva cuvinte propunerea legislativă şi anume 
carenţele şi necorelările existente în cuprinsul propunerii legislative. 

În final se votează cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. 
La punctul 3 dl. preşedinte prezintă acordul internaţional propus de 

Ministerul Transporturilor care este votat cu unanimitate în forma iniţiatorului. 
La punctul 5 de pe ordinea de zi preşedintele comisiei dă curs propunerii de 

invitaţie din partea Bursei Române de Mărfuri (a d-lui preşedintwe Mircea Filipoiu) 
pentru vizitarea Bursei în data de 21.04.1999. 

Se supune la vot şi este aprobată în unanimitate de voturi. 
În final dl. preşedinte mulţumeşte pentru participarea la şedinţă a domnilor 

deputaţi şi invitaţi. 
Şedinţa de lucru a comisiei se termină la ora 15.30. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dan Ioan Popescu 
 


