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PROCES � VERBAL

al  şedinţei comisiei din ziua de 21 martie 2001

La lucrările comisiei din ziua de 21 martie 2001 sunt prezenţi 25 deputaţi,
fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următori invitaţi:
- domnul Istodorescu Cristian - Ministerul Industriei şi Resurselor;
- doamna Pantaleru Elena - idem;
- doamna Gereanu Aura - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Dinescu Marius - idem;
- domnul Hură Mihai - idem;
- doamna Popa Anişoara - idem;
- domnul Banciu Dan - Ministerul Lucrărilor Publice,

Transporturilor şi Locuinţei;
- domnul Kramer Radu - idem;
- domnul Cucu Şerban - idem;
- domnul Tudor Florescu - idem;
- doamna Cîrtian Elena - PETROM;
- domnul Arseni Constantin - Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi

Pădurilor;
- domnul Marin Irimia - Ministerul Apărării Naţionale;
- domnul Domenico Viorel - idem;
- domnul Ciocianu Constantin - idem;
- domnul Irimescu Constantin - idem;
- domnul Stroe Petre - Termoelectrica;
- domnul Lificiu Petre - Ministerul Apelor şi Protecţiei

Mediului;
- doamna Cîrlan Cristiana - idem;
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- domnul Petrescu Aurel - Agenţia Naţională a Drumurilor.
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Florin Georgescu, preşedintele

comisiei.

Comisia a adoptat, cu majoritate de voturi, următoarea ordine de zi:

I. FOND

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al
drumurilor publice.(PL189/2001)
2. Proiectul de Lege pentru sprijinirea sectorului de pescuit la
Marea Neagră.(PL192/2001)
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2000 pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei
fostei Companii Române de Petrol.(PL613/2001)
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.
189/2000 privind stingerea unor obligaţii bugetare.(PL605/2001)
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.
170/2000 privind sursele de rambursare a creditelor externe,
dobânzilor şi altor costuri aferente împrumuturilor contractate de
Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.(PL564/2000)
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 32/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei
pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii,
efectuate în anul 2000, destinate înzestrării Ministerului Apărării
Naţionale, contractate în anii anteriori.(PL560/2000)
7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Addendumului la Acordul
dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova
referitor la un împrumut pe termen lung pentru suma de 20
miliarde lei, semnat la Bucureşti la 1 septembrie
1993.(PL581/2000)

II. AVIZE

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 39/2001 privind garantarea de către Autoritatea
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiunilor Statului a
unui credit fără dobândă acordat Societăţii Comerciale
I.C.P.P.A.M. S.A. Baloteşti.(PL188/2001)
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 22/2001 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 219/1999 privind Programul naţional pentru
ţărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit.(PL191/2001)
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10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 40/2001 pentru abrogarea Legii nr. 165/1998
privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi
Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente
lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea
animalelor, în perioada 1998 - 2000 şi a Ordonanţei Guvernului
nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor
agricoli pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi
utilaje agricole, precum şi de instalaţii pentru irigat din producţia
internă.(PL193/2001)
11. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în acţiuni a creanţelor
cuvenite bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul
fondurilor speciale şi Fondul Proprietăţii de Stat la unele societăţi
comerciale.(PL183/2001)
12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 115/2000 privind finanţarea Centrului editorial şi
a Studioului cinematografic din cadrul Grupului mass-media al
armatei din creditele bugetare prevăzute în bugetul Ministerului
Apărării Naţionale.(PL182/2001)
13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale
reciclabile.(PL184/2001)
14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Copilului şi Adopţie.(PL139/2001)
15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 3/2001 pentru modificarea Legii nr. 95/1993
privind continuarea participării României la constituirea
Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu
conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina şi asigurarea
resurselor de finanţare necesare.(PL138/2001)
16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 109/2000 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea
depozitării cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul
certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea
Fondului de garantare pentru certificatele de
depozit.(PL159/2001)
17. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 113/2000 privind modificarea alin. 1 al art. 103
din Legea pentru organizarea judecătorească nr.
92/1992.(PL142/2001)
18. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 21 alin. (3), teza I
din Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi
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ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului
din aparatul Parlamentului.(PL303/1998 - 2001)
19. Proiectul de Lege privind acordarea de sprijin financiar
producătorilor agricoli mici şi mijlocii.(PL352/1997 - 2001)
20. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 21 din Legea nr.
215/1997 privind Casa socială a Constructorilor.(PL367/1998 -
2001)

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:

I. FOND

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/1996
privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor
publice.(PL189/2001)

În vederea susţinerii acestui proiect de Lege, la lucrările comisiei au
participat, din partea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,
domnii Kramer Radu, Cucu Şerban şi Tudor Florescu care au precizat următoarele:

- constituirea Fondului special al drumurilor publice şi utilizarea sa în
scopul completării resurselor financiare  necesare execuţiei lucrărilor de dezvoltare
şi modernizare a drumurilor publice a devenit o necesitate în cadrul activităţii de
administrare şi exploatare a drumurilor publice determinate de starea de degradare
avansată a acestora.

Datorită reducerii alocaţiilor bugetare în anul 2001, se impune asigurarea
unor venituri suplimentare la Fondul special al drumurilor publice, întrucât în
lipsa unor asemenea resurse există pericolul iminent al producerii unor grave
accidente rutiere datorate stării necorespunzătoare a drumurilor publice.

În plus, anual s-a constatat că veniturile prevăzute a fi încasate nu s-au
realizat integral şi la timp, determinând întârzieri în execuţia programelor de
lucrări şi în asigurarea menţinerii viabilităţii şi operabilităţii reţelei de transport
rutier naţional.

În aplicarea prevederilor art. 4 alin. 1 pct. 2 lit. a) din Legea nr. 118/1996,
cu privire la cota de 45% calculată asupra preţului cu ridicata, exclusiv accizele,
pentru carburanţii auto livraţi la intern de către producători, Ministerul Lucrărilor
Publice, Transporturilor şi Locuinţei se confruntă cu dificultăţi majore în încasarea
la timp şi în cuantumul stabilit prin lege a sumelor de la rafinării, aceştia utilizând
sumele în alte scopuri decât cele pentru care a fost constituită obligaţia faţă de
Fondul special al drumurilor publice.

Prin acest act normativ, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei propune ca obligaţia de plată a cotei de 45% să fie înlocuită cu o cotă
unică, având ca unitate de măsură moneda EURO pe tona de carburant auto,
renunţându-se la aplicarea procentului de 45%.

În acest sens, au fost modificate şi reformulate articolele 4 şi 5 din lege,
impunându-se şi cerinţa reactualizării Normelor metodologice privind constituirea
şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice, pentru stabilirea mecanismelor
privind restituirea sumelor încasate de la persoanele fizice şi juridice a căror
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activitate se desfăşoară în domeniul transporturilor feroviare, navale, agriculturii şi
apărării naţionale.

Pentru finanţarea amenajării străzilor ce vor deservi perimetrele destinate
construcţiilor de cvartale, de locuinţe noi, în localităţile rurale şi urbane, s-au inclus
aceste categorii de drumuri publice la art. 9 alin. (1) lit. b) din lege, alături de
drumuri judeţene şi comunale.

În urma dezbaterilor generale s-a trecut la dezbaterea pe articole, unde s-au
şi formulat mai  multe amendamente.

În cadrul dezbaterilor pe articole, au fost mai multe luări de cuvânt:
- domnul deputat Nini Săpunaru, Grupul Parlamentar PNL, doreşte să afle

unde anume se colectează aceşti bani.
Domnul Kramer precizează că aceşti bani se colectează în bugetul Fondului

special al drumurilor publice, care face parte din bugetul consolidat.
- domnul deputat Adriean Videanu, Grupul Parlamentar PD, apreciează că

înlocuirea cotei de 45% cu o cotă unică, având ca unitate de măsură moneda
EURO pe tona de carburant auto, pe fondul deprecierii monedei naţionale, apasă şi
mai mult pe costurile producătorilor. Referitor la restituirea de către Ministerul
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a sumelor încasate de la persoanele
fizice şi juridice a căror activitate se desfăşoară în domeniul transporturilor
feroviare, navale, agriculturii şi apărării naţionale, domnul deputat Adriean
Videanu consideră că această restituire ar trebui extinsă şi în domeniul minier şi la
celelalte domenii care nu utilizează drumurile publice.

Domnul deputat Nini Săpunaru, Grupul Parlamentar PNL, consideră că,
mai simplă ar fi formularea potrivit căreia "acele domenii care nu folosesc
drumurile publice nu plătesc această cotă", astfel reducându-se şi birocraţia.

Domnul deputat Călin Popescu Tăriceanu, Grupul Parlamentar PNL,
apreciază că sistemul instituit pe baza vignetei era mult mai eficient, se asigura un
control mai riguros şi nu s-ar mai fi încurajat specula.

Domnul deputat Florin Georgescu, Grupul Parlamentar PDSR (Social -
Democrat şi Umanist) doreşte să ştie cine verifică dacă consumul declarat este cel
real, întrebare la care domnul Kramer precizează că, toate verificările se efectuează
de către Ministerul Finanţelor Publice exact ca şi pentru taxa pe valoarea adăugată.

Domnul deputat Gubandru Aurel, Grupul Parlamentar PDSR (Social -
Democrat şi Umanist) consideră că, în condiţiile în care pe vechiul sistem,
carburantul se putea achiziţiona numai de la pompele PETROM, prin această
reglementare se introduce o liberalizare, permiţându-se practic achiziţionarea
carburantului de la orice pompă, deci simplificându-se astfel procedura.

Domnul deputat Birtalan Akos, Grupul Parlamentar UDMR, este de acord
că această cotă unică trebuie menţinută, pentru diminuarea tuturor interpretărilor în
aplicare, însă consideră că problema care rămâne este cea referitoare la
agricultură, nefiind vorba doar de birocraţie ci de faptul că se vor diminua sursele
ţăranilor, surse pe care oricum nu le prea au.

În urma dezbaterilor asupra articolului 5, domnul deputat Florin Georgescu,
Grupul Parlamentar PDSR (Social - Democrat şi Umanist), a concluzionat că
practic există trei variante de supus la vot şi anume:
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1. - varianta guvernului, care, e adevărat introduce mai multă birocraţie, dar
întăreşte controlul şi duce la diminuarea speculei;

2. - varianta celor care resping aceaste prevederi şi vor să rămână pe
vechiul sistem;

3. - varianta celor care susţin doar agricultura.

Conform regulamentului, întâi au fost supuse la vot amendamentele, în
final votându-se şi varianta guvernului.

Supuse la vot au rezultat următoarele:
1. - amendamentul Partidului Democrat - care propune stilul vechi, a

obţinut 6 voturi pentru, insuficiente şi deci s-a respins.
2. amendamentul domnului deputat Birtalan, care a propus eliminarea

cuvântului "agricultură" din texul guvernului - a obţinut 6 voturi pentru, deci tot
insuficiente pentru a putea fi acceptat.

3. - amendamentul domnului deputat Videanu prin care se propunea
completarea textului guvernului cu "minier şi alte domenii care nu utilizează
drumuri publice" a obţinut tot 6 voturi, deci respins de asemenea.

Supusă la vor varianta guvernului, comisia a decis cu 5 voturi contra şi o
abţinere adoptarea acesteia.

La art. 9 care reglementează repartizarea cotelor care se alocă pentru
drumuri naţionale şi drumuri judeţene au fost formulate de asemenea
amendamente:

1. Domnul deputat Birtalan Akos, făcând referire şi la programele finanţare
externă pentru drumuri naţionale, propune repartizarea astfel:

- 60% pentru DN;
- 40% pentru drumuri judeţene şi comunale.
Supus la vot, cu 3 voturi pentru, amendamentul a fost respins.
Domnul deputat Nini Săpunaru propune completarea cu un nou alineat:
"Această cotă constituie sursă de venit����� la dispoziţia Consiliului

Judeţean."
Domnul deputat Călin Popescu Tăriceanu este în asentimentul domnului

deputat Nini Săpunaru, şi anume că singurul în măsură să stabilească ce drumuri
trebuie reparate ar trebui să fie "Consiliul Judeţean".

Doamna deputat Anca Boagiu, Grupul Parlamentar PD, (autor de
amendament) precizează că ceea ce lipseşte este un criteriu foarte clar definit de
redistribuire a fondurilor către Consiliile judeţene.

Supus la vot, amendamentul doamnei Boagiu a obţinut 5 voturi pentru, deci
insuficient şi a fost respins.

Supusă la vot varianta guvernului, cu 6 voturi contra s-a adoptat.
Domnul deputat Neculai Grigoraş, Grupul Parlamentar PDSR (Social -

Democrat şi Umanist), a propus un amendament prin care se prevede dispoziţia de
republicare a Legii nr. 118/1996 (întrucât aceasta a mai suferit câteva modificări
până acum) - amendament acceptat cu majoritate de voturi.
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Supusă la vot, legea în ansamblul ei, cu 4 voturi împotrivă şi 2 abţineri,
comisia a hotărât elaborarea unui raport cu amendamente.

2. Proiectul de Lege pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea
Neagră.(PL192/2001)

La dezbateri au participat domnul director Hură Mihai din partea
Ministerului  Finanţelor Publice şi domnul director general Arseni Constantin din
partea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

În cadrul dezbaterilor pe articole, comisia, a propus completarea art. 3 alin.
(3) cu prevederea conform căreia ordinul se emite împreună cu Ministerul
Finanţelor Publice.

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport cu amendamente.

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 196/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997
privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol.(PL613/2001)

Din partea Ministerului  Finanţelor Publice a participat, la dezbaterile
comisiei, doamna Aura Gereanu.

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport cu un amendament în care denumirea Agenţia de Valorificare a
Activelor Bancare este corelată cu actuala denumire ORCB (Oficiul de recuperare
a creanţelor bancare).

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 189/2000
privind stingerea unor obligaţii bugetare.(PL605/2001)

La dezbaterile acestui act normativ a participat doamna Popa Anişoara care
a prezentat necesitatea acestui act normativ.

În acest sens doamna Popa informează membri comisiei despre societăţile
comerciale de transport fluvial şi de operare portuară, care au înregistrat pierderi
importante datorită blocării Dunării în zona oraşului Novi Sad. De asemenea, mai
face cunoscut faptul că, una din cauzele care concură la dificultăţile amintite constă
în tratamentul diferit în cazul armatorilor români faţă de cei străini în cazul
aprovizionării cu motorină din porturile româneşti. Având în vedere să sumele
cheltuite pentru motorină reprezintă aproximativ 60% din structura tarifelor de
transport, prin dispoziţiile acestei ordonanţe, s-a convenit ca sumele ce reprezintă
accize plătite de aceste societăţi pentru carburanţii destinaţi funcţionării normelor
să se stingă în acelaşi cuantum obligaţiile bugetare ale acestora, în condiţiile
prevăzute de dispoziţiile comune în materie.

Procedura urmează a se realiza pe o perioadă delimitată de data reluării
navigaţiei pe Dunăre în zona oraşului Novi Sad.

În cadrul dezbaterilor pe articole, s-au adus mai multe amendamente, şi
anume: la art. 1 un amendament formulat de doamna Anca Boagiu şi domnul
deputat Mircea Toader, Grupul Parlamentar PD, în sensul eliminării sintagmei
"prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de
urgenţă" pentru a se elimina discriminarea faţă de celelalte companii de navigaţie
fluvială care acţionează pe aceeaşi piaţă de transport intern, cât Dunărea este
blocată la Novi Sad.
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La art. 2 alin. (1) domnul deputat Ioan Bivolaru, Grupul Parlamentar PDSR
(Social - Democrat şi Umanist) şi domnul Istavan Antal, Grupul Parlamentar
UDMR, au propus schimbarea termenului de depunere la organele teritoriale ale
Ministerului  Finanţelor Publice, a situaţiei centralizatoare a cantităţilor de
carburanţi utilizaţi ( de la 5 zile de la expirarea lunii, la 10 zile).

Supuse la vot, amendamentele au fost admise de membrii comisiei cu
majoritate de voturi.

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport cu amendamente.

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 170/2000
privind sursele de rambursare a creditelor externe, dobânzilor şi altor costuri
aferente împrumuturilor contractate de Societatea Comercială "Termoelectrica" -
S.A.(PL564/2000)

În vederea susţinerii acestui act normativ, la lucrările comisiei a participat
doamna Aura Gereanu - director Ministerul Finanţelor Publice.

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui raport în forma
prezentată.

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 32/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor
importuri de bunuri şi servicii, efectuate în anul 2000, destinate înzestrării
Ministerului Apărării Naţionale, contractate în anii anteriori.(PL560/2000)

Din partea Ministerului Apărării Naţionale a participat domnul colonel
Irimescu Constantin.

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui raport în forma
adoptată de Senat.

7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Addendumului la Acordul dintre
Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova referitor la un împrumut pe
termen lung pentru suma de 20 miliarde lei, semnat la Bucureşti la 1 septembrie
1993.(PL581/2000)

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui raport în forma
adoptată de Senat.

II. AVIZE

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 39/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiunilor Statului a unui credit fără dobândă acordat
Societăţii Comerciale I.C.P.P.A.M. S.A. Baloteşti.(PL188/2001)

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz în forma
prezentată.

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 22/2001 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 219/1999
privind Programul naţional pentru ţărănime bazat pe cupoane atribuite
gratuit.(PL191/2001)

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz în forma
adoptată de Senat.
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10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 40/2001 pentru abrogarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la
dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea
cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru
creşterea animalelor, în perioada 1998 - 2000 şi a Ordonanţei Guvernului nr.
36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru
achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, precum şi de
instalaţii pentru irigat din producţia internă.(PL193/2001)

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz în forma
prezentată.

11. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în acţiuni a creanţelor cuvenite
bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale şi Fondul
Proprietăţii de Stat la unele societăţi comerciale.(PL183/2001)

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz în forma
adoptată de Senat.

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 115/2000 privind finanţarea Centrului editorial şi a Studioului cinematografic
din cadrul Grupului mass-media al armatei din creditele bugetare prevăzute în
bugetul Ministerului Apărării Naţionale.(PL182/2001)

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz în forma
adoptată de Senat.

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile.(PL184/2001)

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz în forma
adoptată de Senat.

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi
Adopţie.(PL139/2001)

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz în forma
adoptată de Senat.

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 3/2001 pentru modificarea Legii nr. 95/1993 privind continuarea
participării României la constituirea Combinatului minier de îmbogăţire a
minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina şi asigurarea
resurselor de finanţare necesare.(PL138/2001)

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz în forma
adoptată de Senat.

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 109/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor şi seminţelor oleaginoase,
regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de
garantare pentru certificatele de depozit.(PL159/2001)

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz în forma
adoptată de Senat.
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17. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 113/2000 privind modificarea alin. 1 al art. 103 din Legea pentru
organizarea judecătorească nr. 92/1992.(PL142/2001)

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz în forma
adoptată de Senat.

18. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 21 alin. (3), teza I din Legea
nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor,
precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului.(PL303/1998 - 2001)

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz în forma
adoptată de Senat.

19. Proiectul de Lege privind acordarea de sprijin financiar producătorilor
agricoli mici şi mijlocii.(PL352/1997 - 2001)

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz în forma
adoptată de Senat.

20. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 21 din Legea nr. 215/1997
privind Casa socială a Constructorilor.(PL367/1998 - 2001)

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz în forma
adoptată de Senat.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu
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