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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                                    Bucureşti, 25.04.2001

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din data de 25.04.2001

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în ziua de
25.04.2001 între orele 900-1630, având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.214/2000 privind
unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 din Centrala
Termoelectrică Mintia - Deva. (continuarea dezbaterilor) (PL nr.164/2001)

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.
S-a amânat pentru următoarea şedinţă a comisiei deoarece se aşteaptă

punctul de vedere al Guvernului.

2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2001 pentru
ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul pentru Compania Naţională de
Transport al Energiei Electrice, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2000. (PL
nr.247/2001)

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

Finanţelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Industriei şi
Resurselor.

S-a avizat în forma prezentată.
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3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2001 privind
constituirea Comisiei de Privatizare la Societatea Comercială SIDEX - S.A. Galaţi.
(PL nr.243/2001)

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

Industriei şi Resurselor, Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului.

S-a avizat în forma prezentată de Senat.

4. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.238/2000 privind
rambursarea ratelor de capital pentru o cotă parte din creditul acordat de Guvernul
SUA în baza programului CCC - Legea Publică nr.480 din 1992, precum şi
achitarea dobânzii şi a altor costuri externe aferente acestei cote părţi. (PL
nr.128/2001)

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.
S-a avizat favorabil cu amendamente admise de comisie.

SECRETAR,

Cristian Buzea
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