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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                              Bucureşti, 14.03.2001
                    Nr. 87/XVIII/3

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

DOMNULUI PREŞEDINTE
VALER DORNEANU

Vă înaintăm, alăturat, Raportul la proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2001 pentru modificarea
Legii nr.95/1993 privind continuarea participării României la constiuirea
Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la
Krivoi Rog - Ucraina şi asigurarea resurselor de finanţare necesare.

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere următoarele avize:
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
- Consiliul Legislativ.

PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

                      István Antal                                              Aurelia Vasile
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                           Bucureşti, 14.03.2001
                     Nr.87/XVIII/3

RAPORT

la proiectul de Lege pentru 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

Cu adresa nr.138 din 5 martie 2001, în conformitate cu prevederile

art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul Permanent al

Camerei Deputaţilor a sesizat Comisia pentru industrii şi servicii cu dezbaterea şi

avizarea în fond a proiectului de lege pentru 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.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,

membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege sus-

menţionat  în şedinţa din data de 14.03.2001, având în vedere şi avizele

favorabile primite de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Consiliul

Legislativ şi punctul de vedere favorabil al Guvernului şi au hotărât să propună

plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2001 pentru modificarea Legii
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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, cu

amendamente admise cuprinse în anexă.

Amendamentele propuse au ca scop includerea unor modificări de

ordin tehnic legislativ şi prevederea în textul art.6 a Autorităţii pentru Privatizare

şi Administrarea Participaţiilor Statului.

Prin obiectul său de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege

face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

                      István Antal                                              Aurelia Vasile

Expert,
Dr. Maria Cristina Bălănescu
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                         Anexa 1

A M E N D A M E N T E    A D M I S E

la 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

Nr.
crt

Textul iniţiatorului Amendamente propuse de comisie
Autorul

Motivaţia

0 1 2 3

1 Titlul legii
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.

Nemodificat.

+
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0 1 2 3
2. Articol unic - Se aprobă Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr.3 din 4 ianuarie
2001 pentru modificarea Legii
nr.95/1993 privind continuarea
participării României la construirea
Combinatului minier de îmbogăţire a
minereurilor acide cu conţinut de fier de
la Krivoi Rog - Ucraina şi asigurarea
resurselor de finanţare necesare, şi
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.28 din 16
ianuarie 2001.

Articolul unic va avea următorul cuprins:
Articol unic - Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.3 din 4 ianuarie
2001 pentru modificarea Legii nr.95/1993
privind continuarea participării României la
construirea Combinatului minier de
îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut
de fier de la Krivoi Rog - Ucraina şi
asigurarea resurselor de finanţare necesare,
şi publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.28 din 16 ianuarie
2001 cu următoarele modificări şi
completări:

3. O R D O N A N Ţ Ã  D E  U R G E N Ţ Ă
pentru modificarea Legii nr. 95/1993
privind continuarea participării României la
construirea Combinatului minier de
îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut
de fier de la Krivoi Rog - Ucraina şi
asigurarea resurselor de finanţare necesare.

Nemodificat.

4. În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
Guvernul României adoptă prezenta
ordonanţă de urgenţă.

Nemodificat.
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5. Art. I. - Legea nr. 95/1993 privind

continuarea participării României la
construirea Combinatului minier de
îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut
de fier de la Krivoi Rog - Ucraina şi
asigurarea resurselor de finanţare necesare
se modifică după cum urmează:

Art.I va avea următorul cuprins:
Art. I. - Legea nr. 95/1993 privind continuarea
participării României la construirea
Combinatului minier de îmbogăţire a
minereurilor acide cu conţinut de fier de la
Krivoi Rog - Ucraina şi asigurarea resurselor de
finanţare necesare, publicată în Monitorul
Oficial al României Partea I, nr.5 din 12
ianuarie 1994 se modifică după cum urmează:

Pentru a răspunde exigenţelor
de tehnică legislativă.

6. 1. Art.2 alin. 2 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Ministerul Industriei şi Resurselor va
asigura coordonarea şi urmărirea
îndeplinirii obligaţiilor părţii române la
construirea obiectelor Combinatului minier
de îmbogăţire a minereurilor acide cu
conţinut de fier de la Krivoi Rog, prevăzute
în Convenţia interguvernamentală din 29
decembrie 1986 şi în protocolul
interguvernamental româno-ucrainean."

1. Alineatul 2 al articolului 2 va avea
următorul cuprins:
"Ministerul Industriei şi Resurselor va asigura
coordonarea şi urmărirea îndeplinirii
obligaţiilor părţii române la construirea
obiectelor Combinatului minier de îmbogăţire a
minereurilor acide cu conţinut de fier de la
Krivoi Rog, prevăzute în Convenţia
interguvernamentală din 29 decembrie 1986 şi
în protocolul interguvernamental româno-
ucrainean."

Potrivit normelor de tehnică
legislativă nu se folosesc
abrevierile. De asemenea
dispoziţia prevăzută la art.I
include modificarea.

7. 2. Art.4 alin. 1 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Finanţarea cheltuielilor pentru îndeplinirea
angajamentelor guvernamentale privind
construirea Combinatului minier de
îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut
de fier de la Krivoi Rog se asigură din

2. Alineatul 1 al articolului 4 va avea
următorul cuprins:
"Finanţarea cheltuielilor pentru îndeplinirea
angajamentelor guvernamentale privind
construirea Combinatului minier de îmbogăţire
a minereurilor acide cu conţinut de fier de la
Krivoi Rog se asigură din fondurile prevăzute

Idem pct.6.
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fondurile prevăzute anual cu această
destinaţie în bugetul de stat, pe baza
fundamentării prezentate de Ministerul
Industriei şi Resurselor."

anual cu această destinaţie în bugetul de stat, pe
baza fundamentării prezentate de Ministerul
Industriei şi Resurselor."

8. 3. Art. 6 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"Art. 6. - Mecanismul de decontare la
intern a minereului de fier - pelete se
stabileşte prin norme metodologice
elaborate de către Ministerul Finanţelor
Publice, şi Ministerul Industriei şi
Resurselor."

3.    Articolul 6 va avea următorul cuprins:
Art. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6. - Mecanismul de decontare la intern a
minereului de fier - pelete se stabileşte prin
norme metodologice elaborate de către
Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul
Industriei şi Resurselor şi Autoritatea pentru
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor
Statului."

Idem pct.6. şi pentru că
Autorittea pentru Privatizare
şi Administrarea
Participaţiilor Statului este
deţinătorul pachetului
majoritar.

9. Art. II. - Atribuţiile şi responsabilităţile
fostului Minister al Comerţului, prevăzute
la art. 2 alin. 1 şi la art. 3 din Legea nr.
95/1993, se preiau integral de către
Ministerul Industriei şi Resurselor.

Nemodificat.

10. Art. III. - Legea nr. 95/1993 privind
continuarea participării României la
construirea Combinatului minier de
îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut
de fier de la Krivoi Rog - Ucraina şi
asigurarea resurselor de finanţare necesare,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 5 din 12 ianuarie 1994, cu
modificările aduse prin prezenta ordonanţă

Nemodificat.
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de urgenţă, se va republica, după
aprobarea acesteia de către Parlament.

PREŞEDINTE,                                                             SECRETAR,

                                                     István Antal                                                                Aurelia Vasile

Expert,
Dr. Maria Cristina Bălănescu


