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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTATILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

                                     
 

                                                                                                Bucuresti, 23.02.2000 
               
 

PROCES VERBAL 
23.02.2000 

 
  Domnul presedinte Dan Ioan Popescu constata ca este îndeplinit 
cvorumul si declara deschise lucrarile sedintei. Se propune la vot urmatoarea ordine 
de zi care este aprobata în unanimitate: 
  1. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.77/1999 privind unele masuri pentru 
prevenirea incapacitatii de plata. 
  Sesizata în fond. 
  Invitati: Ministerul Finantelor. 
  2. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonantei Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor. 
  Sesizata pentru aviz la Comisia pentru buget, finante si banci.  

Invitati: Ministerul Finantelor. 
3. Dezbaterea si avizarea propunerii legislative privind protectia 

actionarului minoritar la unele societati comerciale cu capital de stat. 
Sesizata pentru aviz la Comisia juridica, de disciplina si imunitati. 
Invitati: initiatorul. 
4. Dezbaterea si avizarea propunerii legislative privind Programul 

energetic nuclear. 
Sesizata în fond. 
Invitati: initiatorul. 
5. Diverse. 
Înainte de începerea dezbaterii si avizarii primului punct de pe ordinea 

de zi presedintele cere acordul membrilor comisiei pentru aprobarea în procedura 
de urgenta a doua ordonante privind transporturile. Comisia aproba. 

Din partea initiatorului este invitat sa prezinte ordonantele, domnul 
Aleodor Frîncu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor. 

Acesta prezinta necesitatea si oportunitatea avizarii favorabile a celor 
doua ordonante. 
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Se supune la vot si se avizeaza favorabil în forma prezentata de 
initiator, raportul urmând a fi întocmit si trimis spre dezbatere în plenul Camerei 
Deputatilor. 

Se trece apoi la punctul 1 de pe ordinea de zi si anume dezbaterea si 
avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de Platt. 

Se continua discutiile de la articolul3. 
Sunt prezenti initiatorii (reprezentanti ai Ministerului Industriei si 

Comertului si Ministerului Finantelor). Presedintele supune în continuare la vot 
toate articolele. Nu sunt amendamente la aceste articole. 

În final se voteaza toata ordonanta cu amendamente admise de comisie 
care se regasesc în anexa 1 si amendamente respinse de comisie care se regasesc în 
anexa 2. 

Ordonanta 77/1999 a fost votata favorabil cu unanimitate de voturi, 
raportul urmând a fi înaintat spre dezbatere plenului Camerei Deputatilor. 

La punctul 2 de pe ordinea de zi se supune discutiei Ordonanta 
Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor. 

Cu acest proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 
nr.27/2000 comisia noastra este sesizata pentru aviz, el urmând a fi înaintat 
Comisiei pentru buget, finante si banci care este sesizata în fond. Dinb partea 
initiatorului (Ministerul Finantelor) a fost prezent domnul director Busuioc si din 
partea Ministerului Industriei si Comertului domnul secretar de stat Mihai Berinde. 
De asemenea, la lucrarile sedintei a participat si domnul director Nicolae de la 
ARO Cîmpulung. 

Vicepresedintele comisiei dl dep. Barbu Pitigoi da cuvântul domnului 
director de la ARO Cîmpulung care are unele observatii fata de acesta ordonanta în 
comparatie cu vechea ordonanta 82/1997 care prevedea unele facilitati pentru 
masinile ARO de teren. 

Domnul deputat Moucha Romulus împreuna cu domnul deputat Sandu 
Florentin prezinta un amendament legat de anexa nr.2 a Ordonantei de Urgenta 
nr.27/2000 care ar putea înlesni unele facilitati pentru ARO Cîmpulung. 

Domnul presedinte da cuvântul domnului Berinde Mihai de la 
Ministerul Industriei si Comertului care prezinta importanta ordonantei (care are la 
baza câteva principii de acorduri internationale) la care trebuie sa se alinieze si 
România. 

Se precizeaza ca în octombrie 1999 la conferinta OSCE, s-a cerut 
alinieea la principiile de baza ale organizatiilor mondiale a comertului. 

Domnul deputat Sandu Florentin mentioneaza faptul ca 
totusiautoturismele Dacia si Daewoo beneficiaza de niste facilitati.  

Domnul deputat Dan Ioan Popescu doreste tratament nediscriminatoriu 
pentru toate uzinele auto. 

În final se trece la dezbaterea pe articole a Ordonantei nr.27/2000. 
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Se supune la vot si se avizeaza favorabil cu unanimitate de voturi cu 
amendamente admise de comisie, avizul urmând a fi înaintat Comisiei pentru 
buget, finante si banci. 

Punctele 3 si 4 de pe ordinea de zi, la cererea initiatorului au fost 
amânate pentru o sedinta urmatoare. 

Dezbaterile fiind terminate, domnul presedinte încheie lucrarile 
sedintai la ora 1500. 

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

  
 
 

 
 
 

PRESEDINTE, 
 

Dan Ioan Popescu 


