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1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.103/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.35 din 5 august 1999 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre 
România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 25 
milioane dolari SUA destinat finanţării proiectului "Piaţa de Gros" Bucureşti, semnat 
la Bucureşti la 9 iunie 1994.  

În urma dezbaterii comisia a hotărât cu majoritate de voturi să dea aviz 
negativ proiectului de lege care crează un precedent prevăzând plata de la bugetul de 
stat a unei rate de împrumut şi a dobânzilor aferente prin Fondul Proprietăţii de Stat 
pentru o societate comercială, respectiv "Piaţa de Gros" Bucureşti. 

 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.96/1999 privind constituirea şi utilizarea Fondului special 
pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale. 

Sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 
Comisia a hotărât cu majoritate de voturi să dea aviz negativ proiectului 

de lege care nu are o Expunere de Motive şi o susţinere corespunzătoare din partea 
iniţiatorului. De asemenea, se va trimite atât Guvernului cât şi Ministerului Industriei 
şi Comerţului o scrisoare care să cuprindă punctele de vedere exprimate de deputaţi 
privitor la modul de întocmire al O.G. nr.96/1999. 

 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.84/1999 privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace 
fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, aparţinând agenţilor economici din 
construcţii. 

Sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 
Comisia a hotărât în unanimitate avizarea proiectului de lege cu 

amendamente admise la art.1 şi art.3. 
 

 



4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe 
căile ferate române (continuarea dezbaterilor). 

       Sesizată în fond. 
 S-a continuat dezbaterea de la poz.390 până la poz.595, respectiv art.61 

- art.82 pentru care s-au aprobat în unanimitate amendamentele propuse 
 
5.    La "Diverse" s-a stabilit deplasarea comisiei miercuri, 06.10.1999, 

ora 11.00, la S.A.B., la invitaţia acestuia. 
 
Se va organiza o întâlnire pe 29.10.1999, ora 12.00, cu Federaţia 

Sindicatelor Navigatorilor din România, la sesizarea acesteia. 
 
Se va organiza în 3 săptămâni o discuţie cu privire la evoluţia pieţii 

autoturismelor în lumina a: 
- privatizarea uzinii DACIA, 
- modificările la legislaţia fiscală O.U.G. nr.127/1999, 
- reacţiile DAEWOO vis-à-vis de acestă piaţă. 

 
Se vor analiza rapoartele subcomisiilor "Aeroportul", "Romtelecom", 

"Zona Libera", "Zona minieră Gorj", pe data de 29.09.1999. 
 
În două săptămâni se va prezenta propunerea domnului expert Ceauşu 

privind pliantul comisiei.  
 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Istvan Antal 


