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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii
Tel : 335.88.69.  Fax : 315.34.01.

                                   Bucureşti, 15.02.2001

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din data de 14.02.2001

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în ziua de
14.02.2001 între orele 900-1630 având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul României şi Guvernul Macedonean privind transporturile rutiere, semnat
la Bucureşti la 12 iunie 2000.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerului Lucrărilor

Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
În urma dezbaterilor comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de

lege în forma adoptată de Senat.
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului

dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind transportul rutier
internaţional, semnat la Bratislava la 6 iunie 2000.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerului Lucrărilor

Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
În urma dezbaterilor comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de

lege în forma adoptată de Senat.
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului

dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind serviciile aeriene,
semnat la Bratislava la 6 iunie 2000.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerului Lucrărilor

Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
În urma dezbaterilor comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de

lege în forma adoptată de Senat.
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4. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.277/2000 privind compensarea
unor obligaţii ale unor agenţi economici din domeniul transporturilor feroviare.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz.
 La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerului Lucrărilor

Publice, Transporturilor şi Locuinţe şi Ministerului Finanţelor Publice.
În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă cu amendamente

admise de comisie.
5. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.271/2000 privind regimul
activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului
şi etanului lichid.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul ANRM şi Ministerului

Industriei şi Resurselor.
În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă cu amendamente

admise de comisie.
6. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.247/2000 privind scutirea de la plata taxelor
vamale a importurilor necesare pentru "Reparaţia capitală cu modernizare pentru creşterea
siguranţei şi capacităţii Centralei Hidroelectrice Porţile de Fier I".

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerului Industriei şi

Resurselor şi Ministerului Finanţelor Publice.
În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de

lege în forma trimisă de iniţiator.
7. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.249/2000 privind constituirea şi utilizarea
Fondului special pentru produse petroliere.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerului Industriei şi

Resurselor, Ministerul Finanţelor Publice.
În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă cu amendamente

admise şi respinse de comisie.
8. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului 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.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerului Finanţelor

Publice şi Ministerului Industriei şi Resurselor.
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În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de
lege în forma trimisă de iniţiator.

9. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.276/2000 privind aprobarea scoaterii din
rezervele de stat a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială
"Termoelectrica" - S.A.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerului Industriei şi

Resurselor şi Ministerului Finanţelor Publice.
În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă cu amendamente

admise de comisie.
10. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.233/2000 privind sprijinul
acordat de stat producătorilor agricoli privaţi pentru achiziţionarea de tractoare, combine,
maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, cu plata în produse.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerului Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor şi Ministerului Industriei şi Resurselor.
La acest proiect de lege comisia a cerut amânarea dezbaterilor. S-au cerut

punctele de vedere ale Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerului
Finanţelor Publice şi Ministerului Industriei şi Resurselor.

11. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.283/2000 privind aprobarea
majorării participării statului la capitalul social al Societăţii de Strategie pentru Piaţa de
Gros S.R.L. Bucureşti.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerului Dezvoltării

şi Prognozei, Ministerului Industriei şi Resurselor, Ministerului Finanţelor Publice şi
Autoritatăţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiunilor Statului.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de
lege în forma trimisă de iniţiator.

12. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.213/2000 privind suspendarea la plată a taxei
pe valoarea adăugată şi a scutirii de la plata taxei vamale şi a suprataxei vamale de import
pentru bunurile importate în cadrul ajutorului nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei,
Guvernului României.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerului Industriei şi

Resurselor şi Ministerului Finanţelor Publice.
În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de

lege cu amendamente admise de comisie.
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13. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2000 pentru ratificarea
Scrisorii de Înţelegere dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare, semnată la 10 martie 2000, privind acordarea unui Avans de 100.000 dolari
SUA din viitorul împrumut pentru finanţarea Proiectului Facilitarea Comerţului şi
Transportului în Sud-Estul Europeui, în valoare de 17,1 milioane dolari SUA.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerului Finanţelor

Publice şi Ministerului Afacerilor Externe
În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de

lege în forma prezentată de Senat.
14. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 279/2000 privind aprobarea
surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor financiare
asumate de Banca Generală de Credit şi promovare - BANKOOP S.A. ce decurg din
Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
dezvoltare pentru finanţarea Proioectului de Dezvoltare Industrială, în valoare de 120
milioane dolari SUA, semnat la Washington la 21 martie 1995.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerului Finanţelor

Publice.
În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de

lege în forma prezentată de Senat.
15. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.189/2000 privind stingerea unor obligaţi
bugetare.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerului Finanţelor

Publice.
La acest proiect de lege comisia a cerut amânarea dezbaterilor. S-au cerut

punctele de vedere ale Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi
Consiliului Concurenţei.

16. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2000 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/1999 privind acordarea de facilităţi
fiscale agenţilor economici.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerului Finanţelor

Publice.
În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de

lege în forma prezentată de Senat.
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17. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.118/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre
Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare
transfrontalieră dintre România şi Bulgaria - RO9911, semnat la Bucureşti la 30 decembrie
1999.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerului Finanţelor

Publice şi Ministerului Integrării Europene.
În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de

lege în forma prezentată de Senat.
18. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.101/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre
Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare
transfrontalieră dintre România şi Ungaria - RO9912, semnat la Bucureşti la 30 decembrie
1999.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerul Finanţelor

Publice, Ministerul Integrării Europene.
În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de

lege în forma prezentată de Senat.
19. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.263/2000 privind majorarea
capitalului social al Societăţii Comerciale C.U.G. S.A. Cluj-Napoca.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerului Dezvoltării

şi Prognozei, Ministerului Finanţelor Publice, Autoritatăţii pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiunilor Statului.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de
lege cu amendamente admise de comisie.

Din numărul total al membrilor comisiei a absentat dl. dep. Petru-Şerban
Mihăilescu.

SECRETAR,

Aurelia Vasile


	Bucuresti, 15.02.2001
	SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI

