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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTATILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

                                     
 

                                                                                                Bucuresti, 20.01.2000 
               
 

PROCES VERBAL 
17, 18, 19, 20.01.2000 

 
  Presedintele comisiei constata ca este îndeplinit cvorumul pentru vot si 
supune la vot urmatoarea ordine de zi pentru sedintele din perioada 17-20 ianuarie 
2000. 
  1. Dezbaterea si avizarea propunerii legislative privind legea 
cooperatiei. 
  Sesizata în fond. 
  (continuarea dezbaterilor) 
  Invitati: initiatorii;  
                                  specialisti în domeniu. 
  2. Dezbaterea si avizarea propunerii legislative privind regimul 
parcurilor industriale. 
  Sesizata în fond. 
  (continuarea dezbaterilor) 

Invitati: Agentia Româna de Dezvoltare; 
              initiatorii. 
3. Dezbaterea si avizarea propunerii legislative privind cresterea 

eficientei energetice. 
Sesizata în fond. 
(continuarea dezbaterilor) 
Invitati: Agentia Româna pentru Conservarea Energiei; 
              initiatorii. 
4. Dezbaterea si avizarea propunerii legislative privind regimul juridic 

aplicabil societatilor comerciale de tip holding. 
Sesizata în fond. 
(continuarea dezbaterilor) 
Invitati: Consiliul Concurentei, 
             Ministerul Industriei si Comertului; 
             initiatorii. 
5. Diverse. 
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La punctul 1 de pe ordinea de zi s-a continuat dezbaterea propunerii 
legislative de la articolul 11. 

La discutii au participat initiatorul si reprezentantii institutiilor avizate. 
În urma dezbaterilor s-a hotarât cu unanimitate de voturi trimiterea 

raportului comisiei noastre cu amendamente admise, la Comisia pentru politica 
economica, reforma si privatizare care este sesizata pe fond împreuna cu noi. 

La punctul 2 de pe ordinea de zi comisia este sesizata în fond. 
La lucrarile comisiei au fost prezenti initiatorul si reprezentantii 

Guvernului si ministerelor sesizate pentru aviz. 
S-a continuat dezbaterea raportului de la articolul 2. 
S-a finalizat dezbaterea raportului cu amendamente admise de 

comisie. Cu unanimitate de voturi s-a hotarât avizarea favorabila a propunerii 
legislative si trimiterea raportului plenului Camerei Deputatilor. 

La punctul 3 de pe ordinea de zi dl.vicepresedinte Barbu Pitigoi 
constata ca exista cvorum si propune comisiei continuarea dezbaterii asupra 
propunerilor legislative privind utilizarea eficienta a energiei si cresterea eficientei 
energetice la care s-a întocmit un raport comun de catre initiatori, dl. dep. Popescu 
Dumitru si dl. dep. Decuseara Jean. 

Comisia accepta în unanimitate dezbaterea raportului comun anexat. 
Sunt aprobate punctele 1-7 din anexa. La punctul 8 dl. vicepresedinte 

Barbu Pitigoi cere eliminarea, care se aproba cu un vot contra. 
Punctele 9-128 sunt aprobate conform anexei. 
Dl. vicepresedinte Barbu Pitigoi supune votului comisiei raportul cu 

modificarile efectuate, care este aprobat în unanimitate, urmând sa se înainteze 
plenului Camerei Deputatilor raportul final.  

Punctul 4 de pe ordinea de zi se amâna datorita timpului înaintat (la 
ora 1700 finalizându-se punctul 3). 

Domnul presedinte de sedinta supunândla vot amânarea acestui punct, 
care se aproba în unanimitate, declara închise lucrarile sedintelor comisiei. 

De la sedinta au absentat dl. dep. Basescu Traian - PD si Muresan Ioan 
- PNTCD.  

 
 

PRESEDINTE, 
 

Dan Ioan Popescu 


