PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii
Tel : 313.66.43. Fax : 315.34.01.
Bucureşti, 02.03.2000
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din data de 01.03.2000
Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în ziua de
01.03.2000 între orele 930-1600având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr.26/1990 cu modificările şi completările din Legea nr.12/1998
şi Ordonanţa Guvernului nr.53/1998 privind Registrul Comerţului.
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind răspunderea civilă
pentru daune nucleare.
3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind Programul
energetic nuclear.
4. Diverse,
Înainte de începerea dezbaterilor actelor normative înscrise pe ordinea
de zi, domnul preşedinte al comisiei Dan Ioan Popescu cere acordul membrilor
comisiei pentru dezbaterea a două acte normative primite la comisie în procedură de
urgenţă, la care comisia noastră este sesizată în fond.
Primul act normativ reprezintă proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/1999, pentru aprobarea finanţării
repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de
transport, achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţă a navelor
aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigaţie maritime NAVROM
S.A. Constanţa şi ROMLINE S.A. Constanţa.
Al doilea act se referă la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.125/1999 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.93/1999 pentru aprobarea finanţării repatrierii personalului navigant
debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor
restante şi pentru menţinerea în siguranţă a navelor aflate în conservare din
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patrimoniul companiilor de navigaţie maritime NAVROM S.A. Constanţa şi
ROMLINE S.A. Constanţa.
Ca invitat din partea iniţiatorului a fost prezent domnul secretar de stat
Frîncu Aleodor de la Ministerul Transporturilor.
Cu unanimitate de voturi, amândouă ordonanţele sunt avizate favorabil
în forma prezentată de iniţiator, rapoartele comisiei urmând a fi înaintate plenului
Camerei Deputaţilor.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.
Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru
prevenirea incapacităţii de plată.(continuarea dezbaterilor)
Cu acest proiect de lege comisia noastră este sesizată în fond. S-au
continuat dezbaterile de la art.3 al ordonanţei în prezenţa iniţiatorilor (Ministerul
Industriei şi Comerţului şi Ministerul Finanţelor). Cu majoritate de voturi ordonanţa
este aprobată cu amendamente admise şi amendamente respinse de comisie, raportul
urmând a fi înaintat spre dezbatere în plenul Camerei Deputaţilor.
La punctul doi de pe ordinea de zi se discută proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse
accizelor.
Cu acest proiect de lege comisia noastră este sesizată pentru aviz.
Sunt invitaţi la lucrările şedinţei iniţiatorii: Ministerul Finanţelor şi
Ministerul Industriei şi Comerţului.
Cu unanimitate de voturi acest act se avizează favorabil cu un
amendament al comisiei, avizul urmând a fi înaintat comisiei pentru buget, finanţe
şi bănci care este sesizată în fond.
Punctele 3 şi 4 de pe ordinea de zi sunt amânate la cererea iniţiatorului,
ele urmând a fi discutate în alte şedinţe.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă
declară închise lucrările şedinţei comisiei.
Din numărul total al membrilor comisiei au absentat dl. dep. Băsescu
Traian - USD-PD, dl. dep. Mureşan Ioan - PNŢCD-Civic-Ecologist şi dl. dep. Pavel
Vasile - PNŢCD-Civic-Ecologist.
SECRETAR,
Ioan Bivolaru
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