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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                                    Bucureşti, 01.03.2001

COMUNICAT DE PRESĂ
din data 28.02.2001

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în ziua de
28.02.2001 între orele 900-1630 având următoarea ordine de zi:

1. 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).
(P.L.nr.26/2000)

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

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

de lege cu amendamente admise şi respinse de comisie, şi trimiterea lui spre dezbatere
şi adoptare în plenul Camerei Deputaţilor.

2. 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. (P.L.nr.695/2000)

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

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

de lege cu amendamente admise şi respinse de comisie, şi trimiterea lui spre dezbatere
şi adoptare în plenul Camerei Deputaţilor.
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3. Reanalizarea Raportului la proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.249/2000 privind constituirea şi utilizarea
Fondului special pentru produse petroliere. (P.L.nr.663/2000)

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

Industriei şi Resurselor şi Ministerului Finanţelor Publice.
Comisia a hotărât amânarea dezbaterilor urmând ca cele două ministere

iniţiatoare Ministerul Industriei şi Comerţului şi Ministerul Finanţelor Publice să
prezinte un punct de vedere comun, în şedinţa următoare.

4. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.189/2000 privind stingerea unor obligaţii
bugetare. (P.L.nr.605/2000)

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

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

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului
de lege cu amendamente admise de comisie, şi trimiterea avizului Comisiei pentru
buget, finanţe şi bănci care este sesizată în fond.

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind respingerea
Ordonanţei Guvernului nr.74/2000 pentru modificarea art.9 din Legea nr.118/1996
privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice.
(P.L.nr.68/2001)

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 şi Ministerului Finanţelor Publice.
Comisia a hotărât amânarea dezbaterilor, se aşteaptă un punct de vedere

comun din partea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi
Ministerului Finanţelor Publice pentru şedinţa următoare, supra amendamentelor
depuse la comisie.

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.110/2000 pentru aderarea României la Convenţia
internaţională privind salvarea, adoptată la Londra la 28 aprilie 1989. (P.L. nr.67/2001)

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

Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerului Afacerilor Externe.
În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului

de lege în forma prezentată de Senat, şi trimiterea lui spre adoptare în plenul Camerei
Deputaţilor.
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7. 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.
(P.L.nr.72/2001)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
Au participat invitaţi din partea Comisiei Naţionale pentru Controlul

Activităţilor Nucleare.
Comisia a hotărât amânarea proiectului de lege pentru şedinţa următoare.

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare trebuie să prezinte un punct
de vedere.

8. Diverse.
La "Diverse" s-au dezbătut în procedură de urgenţă trei proiecte de lege:
1. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţilor
economice.

2. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.139/1999 privind exceptarea unor societăţi comerciale de la aplicarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/1999 privind administrarea
companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o
autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor
autonome.

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.50/2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice.

Cu aceste proiecte de lege comisia a fost sesizată pentru aviz.
Au participat invitaţi din partea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei.
În urma dezbaterilor comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectelor

de lege în forma prezentată de Senat şi trimiterea avizelor Comisiei pentru politică
economică, reformă şi privatizare care este sesizată în fond.

Din totalul membrilor comisiei a absentat dl. dep. Petru-Şerban
Mihăilescu.

SECRETAR,

Aurelia Vasile
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