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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTATILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
Tel : 313.66.43.  Fax : 315.34.01. 

 
 

                                     Bucuresti, 04.10.2000 
 
 
 
 

SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din data de 04.10.2000 

 
 
 

  1. Dezbaterea si avizarea, în procedura de urgenta, a proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.210/1999 pentru 
amânarea de la plata a obligatiilor vamale (taxe vamale, suprataxa de import si 
TVA în vama) aferente importurilor de combustibili necesari Companiei Nationale 
de Electricitate - S.A. pe perioada iernii 1999 - 2000. 

Au fost invitati Ministerul Industriei si Comertului prin personalul de 
specialitate. 

Sesizata în fond, comisia a discutat în plenul sau acest proiect de lege, 
dându-si avizul în unanimitate în forma adoptata de Senat. 

2. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonantei Guvernului nr.41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea 
Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (A.N.R.G.N.).  

Invitati: Ministerul Industriei si Comertului, A.N.R.G.N. 
Sesizata în fond, comisia a discutat amendamentele priopuse de 

raportori la aceasta ordonanta si s-au aprobat toate pozitiile cu exceptia celor ce se 
refereau la Statutul juridic al Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul 
Gazelor Naturale. 

S-a convenit ca pâna la urmatoarea sedinta a comisiei sa se faca o 
analiza comparativa privind acest acord în Uniunea Europeana urmând ca sa se 
decida în urmatoarea sedinta a comisiei, pe baza acestui material asupra punctelor 
ramase în discutie si sa se dea votul final. 
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3. Dezbaterea si avizarea, în procedura de urgenta, a proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.88/2000 pentru 
modificarea Ordonantei Guvernului nr.41/2000 privind înfiintarea, organizarea si 
functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale 
(A.N.R.G.N.). 

Au fost invitati Ministerul Industriei si Comertului si A.N.R.G.N. 
Sesizata în fond, comisia nostra a avizat favorabil acest act legislativ 

în forma prezentata trimitându-l Camerei Deputatilor pentru discutii în plen. 
4. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federal al Republicii Federale 
Iugoslavia privind retehnologizarea cu marirea puterii instalate a hidroagregatelor 
de la Sistemul Hidroenergetic si de Navigatie Portile de Fier I, semnat la Kladovo 
la 16 octombrie 1999. 

Sesizata în fond comisia a luat în discutie în plenul sau acest proiect de 
lege si a avizat în unanimitate acest act legislativ în forma adoptata de Senat. 

5. Dezbaterea si avizarea, în procedura de urgenta a proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.165/1999 pentru 
completarea alin.1 al art.5 din Ordonanta Guvernului nr.29/1994 privind 
constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic. 

Sesizata în fond, comisia, în plenul sau, a aprobat acest proiect de lege 
si-l înainteaza Camerei Deputatilor pentru discutii în plen. 

6. Diverse.  
La acest punct s-a luat în dezbatere spre avizare proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.67/2000 pentru ratificarea Acordului - 
Cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de 
transport de petrol si gaze, semnat la Kiev, la 22 iulie 1999. 

Comisia a fost sesizata în fond si dupa discutiile în plen a avizat 
favorabil acest proiect de lege. 
              
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Istvan Antal 


