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A V I Z
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii

nr.118/1996 privind constituirea şi utilizarea
Fondului special al drumurilor publice

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere şi
avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al
drumurilor publice, trimis cu adresa nr.189 din 20 martie 2001.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 21.03.2001.

Membrii comisiei au examinat ordonanţa supusă aprobării, nota de
expunere, avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi punctele de vedere susţinute
de iniţiator.

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi s-a hotărât avizarea
favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise de comisie - anexa 1 şi
amendamente respinse de comisie - anexa 2.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

                      PREŞEDINTE,                                         SECRETAR,

                        István Antal                                            Aurelia Vasile

Expert,
Viorela Gondoş
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A M E N D A M E N T E   A D M I S E
la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.118/1996
 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice

Nr.
crt.

Text proiect de Lege Amendamente propuse şi admise
(Autorul)

Motivaţie

0 1 2 3
1 Art.5 Persoanele fizice sau juridice

care utilizează carburtanţi auto în
domeniile: transportului feroviar,
naval, agriculturii şi al apărării
naţionale, vor solicita Ministerului
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei restituirea sumelor
reprezentând cota unică plătită
conform prevederilor art.4.

Art.5 Persoanele fizice sau juridice care
utilizează carburtanţi auto în alte scopuri
decât circulaţia pe drumurile publice
stabilite prin norme, vor solicita
Ministerului Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei restituirea
sumelor reprezentând cota unică plătită
conform prevederilor art.4.
Dep. Florentin Sandu - PDSR-SDU

Există multe domenii în care se
utilizează carburanţi auto, dar care nu
folosesc drumurile publice. Ex. Căi
ferate uzinale, utilaje destinate
transportului tehnologic în interiorul
întreprinderilor, utilaje din minerit (în
afara transportului pe CFR, naval,
agricultură, armată, etc.). Aceste nu pot
fi obligate să suporte suprataxa.
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