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Vă înaintăm, alăturat, Raportul la proiectul de Lege privind valorificarea şi 

decontarea la intern a importului de cărbune cocsificabil din Republica Populară 

Chineză în contul rambursării creditelor acordate de statul român prin livrări de 

echipamente şi utilaje energetice aferente centralei termoelectrice de 3x12 MW de la 

CAO CUN, finanţate la intern din fonduri alocate de la bugetul statului.  

Proiectul de lege a fost transmis la comisie în discuţie pe fond, în procedură 

de urgenţă, iar la întocmirea raportului comisia a luat în considerare punctele de evedere 

ale iniţiatorului şi avizele transmise la comisie. 

 

         p.PREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 
 
      Radu Dumitru Alexandru    Ioan Bivolaru 

       
 
 
 Exp.parlam. 
Iulian Ceauşu 
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R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind valorificarea şi decontarea la intern  
a importului de cărbune cocsificabil din Republica Populară Chineză 

 în contul rambursării creditelor acordate de statul român  
prin livrări de echipamente şi utilaje energetice aferente centralei 

termoelectrice de 3x12 MW de la CAO CUN,  
finanţate la intern din fonduri alocate de la bugetul statului. 

 
 

Cu adresa nr.95/22.04.1998 Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, în 
conformitate cu art.86 şi 102 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat în fond 
Comisia pentru industrii şi servicii cu dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a 
proiectului de lege sus-menţionat. 

In urma examinării, în plenul comisiei, în şedinţa din 29.04.1998, comisia a 
dat aviz favorabil acestui proiect de lege pentru a fi supus spre dezbatere şi adoptare 
Camerei Deputaţilor cu un amendament la art.2, şi anume: termenul să fie de 180 de zile 
în loc de 90 de zile, pentru a se crea un timp suficient de virare a veniturilor la buget.  

Proiectul de lege supus dezbaterii face parte din grupa legilor ordinare. 
 
 
 
 

p.PREŞEDINTE,                                 SECRETAR, 
 

Radu Dumitru Alexandru    Ioan Bivolaru 
 

 
 
 
 Exp. parlam. 
Iulian Ceauşu 

 


