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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTATILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

                                     
 

                                                                                                Bucuresti, 20.01.2000 
               
 

PROCES VERBAL 
15.03.2000, 16.03.2000 

 
  Domnul presedinte Dan Ioan Popescu constata ca este îndeplinit 
cvorumul sedintei si supune la vot urmatoarea ordine de zi: 
  1. Dezbaterea si avizarea propunerii legislative privind Programul 
energetic nuclear. (Continuarea dezbaterilor) 
  Sesizata pentru aviz. 
  Invitati: initiatorii.  
                    2. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege privind bugetul de stat pe 
anul 2000. 
  Sesizata în fond. 
  Invitati: Ministerul Finantelor. 

3. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege privind unele masuri 
pentru asigurarea drepturilor de proprietate intelectuala în cadrul operatiunilor de 
vamuire. 

Sesizata în fond. 
Invitati: Directia Generala a Vamilor, Oficiul Român pentru Drepturile 

de Autor, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, Ministerrul Finantelor. 
4. Diverse. 
La primul punct de pe ordinea de zi comisia este sesizata în fond. S-au 

continuat dezbaterile începute în sedinta din data de 01.03.2000. 
Domnul presedinte întreaba colegii daca mai au de prezentat 

amendamente la propunerea legislativa. Nemaifiind amendamente propuse se 
continua dezbaterile. Se trece apoi la votul final. Cu unanimitate de voturi aceasta 
propunere s-a avizat favorabil cu amendamente admise de comisie, raportul 
urmând a fi finalizat de expert si trimis spre dezbatere în plenul Camerei 
Deputatilor. 

La punctul doi de pe ordinea de zi se începe dezbaterea si avizarea 
proiectului de Lege privind bugetul de stat pe anul 2000. 

Cu acest proiect de lege comisia noastrpa este sesizata pentru aviz. 
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Au fost prezenti invitati de la Ministerul Industriei si Comertului, 
domnul ministru Radu Berceanu si domnul director Aretu. 

Se trece la discutarea legii bugetului pe marginea amendamentelor 
depuse de domnii deputati ai comisiei noastre sau de alti deputati si grupuri 
parlamentare. 

În prezenta domnului ministru Radu Berceanu se discuta 
amendamentele care apartin de Ministerul Industriei si Comertului. O parte din ele 
sunt admise de comisie, altele sunt respinse, expertul urmând a înainta avizul care 
va fi înaintat Comisiei pentru buget, finante si banci care este sesizata în fond. 

La punctul 3 de pe ordinea de zi s-a discutat proiectul de Lege privind 
unele masuri pentru asigurarea drepturilor de proprietate intelectuala în cadrul 
operatiunilor de vamuire. 

Cu acest proiect de lege comisia noastra este sesizata în fond. 
Dezbaterile au fost sustinute în prezenta initiatorului - reprezentanti ai 

Directiei Generale a Vamilor (Nini Sapunaru), al celor de la OSIM, ORDA si 
Ministerul Finantelor. 

Domnul presedinte supune discutiei si avizarii amendamentele 
prezentate de domnii deputati Alexandru Dumitru Radu, Dan Ioan Popescu si 
Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare în masa, comisie care a fost 
sesizata pentru aviz. 

La final se voteaza cu unanimitate de voturi, raportul favorabil cu 
amendamente admise în anexa 1 si amendamente respinse în anexa 2. 

La punctul 4 de pe ordinea de zi domnul presedinte propune comisiei 
o invitatie pentru domnul ministru Radu Berceanu pentru data de 28.03.2000 în 
vederea prezentarii unui raport privind strategia de reorganizare si restructurare a 
S.N. Romgaz S.A. Invitatia se face în prezenta domnului ministru Berceanu care 
este de acord si promite ca va trimite la secretariatul comisiei materialele 
documentare privind acest raport pâna cel mai târziu luni 27.03.2000. 

Lucrarile fiind încheiate, domnul presedinte declara închise lucrarile 
comisiei. 

Au fost absenti dl. deputat Traian Basescu - PD si dl. deputat Ioan 
Muresan - PNTCD.  

 
 

 
 

PRESEDINTE, 
 

Dan Ioan Popescu 


