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  Va înaintam alaturat Raportul asupra proiectelor de Lege pentru 
aprobarea Ordonantei Guvernului nr.60/2000 privind reglementarea activitatilor din 
sectorul gazelor naturale si privind aprobarea Ordonantei de urgenta nr.44/2000 
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.60/2000 privind 
reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale. 
  La întocmirea raportului comisia a avut în vedere urmatoarele avize: 

- Comisia juridica, de disciplina si imunitati; 
- Comisia pentru buget, finante si banci; 
- Consiliul Legislativ. 

 
 
 
 
 
                     PRESEDINTE,                                               SECRETAR, 
 
                   Dan Ioan Popescu                                            Ioan Bivolaru 
 
 
 
 
 
 
 
Expert, 
Dr. Maria Cristina Balanescu 
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RAPORT 
asupra proiectelor de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 

nr.60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale si 
privind aprobarea Ordonantei de urgenta nr.44/2000 pentru modificarea si 

completarea Ordonantei Guvernului nr.60/2000 privind reglementarea 
activitatilor din sectorul gazelor naturale 

 
 
  Cu adresele nr.40 din 03 februarie 2000 si nr.211 din 08 mai 2000, în 
conformitate cu prevederile art.86 din Regulamentul Camerei Deputatilor, 
Presedintele Camerei Deputatilor a sesizat Comisia pentru industrii si servicii cu 
dezbaterea si avizarea în fond a proiectelor de Lege pentru aprobarea Ordonantei  
Guvernului nr.60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor 
naturale si privind aprobarea Ordonantei de urgenta nr.44/2000 pentru modificarea 
si completarea Ordonantei Guvernului nr.60/2000 privind reglementarea 
activitatilor din sectorul gazelor naturale. 
  În urma examinarii propunerilor sus-mentionate în sedintele din 
07.06.2000, 21.06.2000, 28.06.2000, 28.08.2000, 29.08.2000, 30.08.2000, 
31.08.2000 si 06.09.2000, comisia a hotarât sa propuna plenului Camerei 
Deputatilor adoptarea proiectelor de Lege privind aprobarea Ordonantei  
Guvernului nr.60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor 
naturale si privind aprobarea Ordonantei de urgenta nr.44/2000 pentru modificarea 
si completarea Ordonantei Guvernului nr.60/2000 privind reglementarea 
activitatilor din sectorul gazelor naturale, cu amendamente admise prezentate în 
Anexa. 
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