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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTATILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
Tel : 313.66.43.  Fax : 315.34.01. 

 
         Bucuresti, 26.09.2000 
        
 

SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din 26.09.2000 

 
 
  1. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonantei Guvernului nr.14/2000 pentru aderarea României la Conventia 
internationala privind pregatirea, raspunsul si cooperarea în caz de poluare cu 
hidrocarburi, adoptata la Londra la 30 noiembrie 1990. 
  Sesizata pentru aviz.  

Invitati: Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. 
Comisia, dupa dezbatere, avizeaza în unanimitate acest proiect de 

lege. 
  2. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonantei Guvernului nr.15/2000 pentru aderarea României la Protocolul din 
1992 pentru amendarea Conventiei internationale privind raspunderea civila pentru 
pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 
noiembrie 1992. 
  Sesizata pentru aviz.  

Invitati: Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. 
Comisia, dupa dezbatere, avizeaza în unanimitate acest proiect de 

lege. 
3. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonantei Guvernului nr.64/2000 pentru completarea Legii nr.133/1999 privind 
stimularea întreprinzatorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor 
mici si mijlocii. 

Sesizata în fond. 
  Comisia a respins, cu 2 abtineri, Ordonanta Guvernului nr.64/2000, 
deoarece: 

1. Activele disponibile sunt clar definite la art.13 alin.1 din Legea 
nr.133/1999, iar lista acestor active disponibile este stabilita de societatile 
comerciale, companiile sau regiile nominalizate, trebuie sa ramâna prevederea ca 
"aceste active, o data disponibilizate pot face obiectul închirierii, concesionarii, 
vânzarii, etc.". 
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Deci în spiritul prevederilor noului articol 141 nu se poate crea o noua 
categorie de active disponibile. 

2. Daca se pune problema unor active disponibile temporar, acestea nu 
au ce cauta pe listele definite la art.13 alin.1 din Legea nr.133/1999. 

3. Legea nr.133/1999 nu poate fi exceptata a fi aplicata pentru 
societatile comerciale, companiile nationale cu capital majoritar de stat sau regiile 
autonome, deoarece acestea nu mai pot beneficia de prevederile art.12 care prevede 
posibilitatea închirierii, concesionarea, etc. 

4. La "Diverse" a fost studiu individual pentru a da posibilitatea 
fiecarui deputat sa studieze pachetele de legi si propunerile legislative aflate pe 
ordinea de zi a Camerei Deputatilor.  
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Ioan Bivolaru 
 


