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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                                   Bucureşti, 22.02.2001

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din data de 21.02.2001

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrăile în ziua de
21.02.2001 între orele 930-1630 având următorea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.189/2000 privind stingerea unor obligaţii
bugetare.

Cu acest proiect de lege comisia este sesizată pentru aviz.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din partea Ministerului Finanţelor

Publice, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Consiliul
Concurenţei.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor.
S-au cerut punctele de vedere ale Ministerului Lucrărilor Publice,

Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerului Finanţelor Publice.
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale.
Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
 La lucrările şedinţei au participat invitaţi din partea Ministerului pentru

Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, Consiliul Concurenţei şi Camerei de Comerţ
şi Industriei a României şi a Municipiului Bucureşti.

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

3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a propunerii legislative
de modificare şi completare a art.11 şi art.16 din Ordonanţa Guvernului României nr.33/18
august 1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea şi reintroducerea în circuitul
productiv a deşeurilor refolosibile de orice fel, publicată în Monitorul Oficial al României,
partea I, nr.202 din 31 august 1995.

Cu această propunere legislativă comisia a fost sesizată în fond.
Iniţiatorul propunerii legislative a trimis la comisie adresa nr.XIX/4/44 din

20.02.2001 prin care doreşte retragerea actului normativ.
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4. Reanalizarea Raportului la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN).

    5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 300/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată prin Legea nr. 99/2000.

La aceste proiecte de lege comisia a hotărât amânarea lor pentru şedinţa
următoare, pentru a pune de acord cele două proiecte de lege.

6. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.192/2000 privind exceptarea de la
plata accizelor a cantităţilor de 100 tone de benzină şi 300 tone de ulei mineral, acordate
ca ajutor umanitar Republicii Moldova.

Cu acest proiect de lege comisa a fost sesizată pentru aviz.
Au participat invitaţi din partea Ministerului Finanţelor Publice şi

Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat
În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă în forma

prezentată de Senat.
7. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2000 privind scutirea de la
plata taxei pe valoarea adăugată  importurilor de utilaje şi echipamente pentru realizarea
proiectului Instalaţia de anhidridă ftalică şi plastifianţi la Societatea Comercială
OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea.

Cu acest proiect de lege comisa a fost sesizată pentru aviz.
Au participat invitaţi din partea Ministerului Finanţelor Publice şi

Ministerului Industriei şi Resurselor.
În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă în forma

prezentată de Senat.
8. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.204/2000 pentru modificarea art.8
din Legea nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare.

S-a hotărât amânarea proiectului de lege pentru şedinţa următoare, cu
hotărârea comisiei ca iniţiatorul să precizeze în textul actului normativ în ce constau
unităţile fără personalitate juridică.

Din totalul membrilor comisiei a absentat dl.dep. Petru Şeban Mihăilescu.

SECRETAR,

Aurelia Vasile


