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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                Bucureşti, 13.10.1999 
                                                                                                  Nr. 208/XVIII/3 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

DOMNULUI PREŞEDINTE 
ION DIACONESCU 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul la propunerea legislativă privind valorificarea 

în condiţii de eficienţă a fierului vechi, trimis comisiei pentru examinare în  fond, cu adresa 

nr.376 din 5 octombrie 1999. 

Proiectul de lege a fost trimis la comisie în procedură de urgenţă, iar la 

întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ. 

 
 
           PREŞEDINTE,                                 SECRETAR, 
 
        Dan Ioan Popescu                                Istvan Antal 

       
 
 
 
 
 
    Expert 
Viorel Buda  
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii şi servicii 
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Bucureşti, 13.10.1999 
                                                                                                  Nr. 208/XVIII/3 
 
 
 

 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative privind valorificarea  

în condiţii de eficienţă a fierului vechi 
 

 
 
 

În urma examinării propunerii legislative privind valorificarea în condiţii de 

eficienţă a fierului vechi,  comisia a hotărât ca această propunere legislativă să fie supusă 

spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor în forma prezentată de iniţiatori. 

Conform art.74 alin.(2) din Constituţia României, propunerea legislativă 

prezentată spre dezbatere şi avizare pe fond are caracter de lege ordinară. 

 
 
 
 

            PREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 
 

         Dan Ioan Popescu                                 Istvan Antal 
 
 
 
 
    Expert 
Viorel Buda 
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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 propunerea legislativă privind valorificarea în condiţii de eficienţă a fierului vechi 

 
Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă 
 

Text propus de Comisia pentru industrii şi servicii 
Autorul 

Motivaţie 

0 1 2 3 
1. Titlul : 

Lege pentru valorificarea în condiţii de 
eficienţă a fierului vechi. 

Titlul : 
Lege pentru valorificarea eficientă a 

exporturilor de fier vechi. 
Autor: dep.Dan Ioan Popescu 
 

Pentru concordanţă între 
titlul propunerii legislative şi 
cuprinsul art.1. 

2.   Art.1. În vederea valorificării în condiţii de 
eficienţă a exporturilor de fier vechi, 
Ministerul Industriei şi Comerţului va elibera 
licenţe statistice de export numai pentru 
produse tip fier vechi care respectă Normele 
tehnice de sortare, brichetare, compactare sau 
balotare. 

Art.1. În vederea valorificării în condiţii de 
eficienţă a exporturilor de fier vechi, Ministerul 
Industriei şi Comerţului va elibera licenţe statistice 
de export pentru produse tip fier vechi care 
respectă Normele tehnice de sortare, brichetare, 
compactare sau balotare. 

 

Ministerul Industriei şi 
Comerţului eliberează licenţe 
statistice şi pentru alte 
produse, nu numai pentru 
fier vechi. 

3. Art.2. În termen de 30 de zile de la 
publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial, 
Ministerul Industriei şi Comerţului va elabora 
Normele tehnice de sortare, brichetare, 
compactare sau balotare a produselor 
menţionate la art.1. 

Art.2. În termen de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba, la 
propunerea Ministerului Industriei şi Comerţului 
Normele tehnice de sortare, brichetare, compactare 
sau balotare a produselor menţionate la art.1. 

Autor : dep.Dan Ioan Popescu. 

Pentru un plus de rigoare 
normativă. 
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0 1 2 3 
4. Articol nou Art.3. În termen de 30 de zile de la intrarea 

în vigoare a prezentei legi, Direcţia Generală a 
Vămilor va decide birourile vamale competente 
să procedeze la efectuarea vămuirii. 

Autor : dep.Dan Ioan Popescu. 
 

Prevedere în conformitate 
cu art.49(1) din Codul vamal. 

 
 
                                                            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,                      
                                     

                 Dan Ioan Popescu            Antal Istvan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Expert 
Viorel Buda 
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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru industrii si servicii 
                                                                                                                   Anexa 2 

 
 

A M E N D A M E N T        R E S P I N S  
la propunerea legislativă privind valorificarea în condiţii de eficienţă a fierului vechi 

 
Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă 
 

Text propus de Comisia pentru industrii 
şi servicii 
Autorul 

Motivaţie 

0 1 2 3 
1.   Art.1. În vederea valorificării în condiţii de 

eficienţă a exporturilor de fier vechi, minsietrul 
industriei şi Comerţului va elibera licenţe 
statistice de export numai pentru produse tip 
fier vechi care respectă Normele tehnice de 
sortare, brichetare, compactare sau balotare. 

Se elimină 
Autor : dep.Robert Raduly 
            dep.Antal Istvan 

Problema poate fi rezolvată prin 
întărirea aplicării legislaţiei în vigoare. 

Acest lucru este de competenţa 
sferei executive. 

2. Art.2. În termen de 30 de zile de la 
publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial, 
Ministerul Industriei şi Comerţului va elabora 
Normele tehnice de sortare, brichetare, 
compactare sau balotare a produselor 
menţionate la art.1. 

Se elimină 
Autor : dep.Robert Raduly 
            dep.Antal Istvan 

Problema poate fi rezolvată prin 
întărirea aplicării legislaţiei în vigoare. 

Acest lucru este de competenţa 
sferei executive. 

                                                            
PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,                      

            Dan Ioan Popescu            Antal Istvan 
Expert 
Viorel Buda 

 


