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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                              Bucureşti, 08.02.2001
                     Nr. 33/XVIII/3

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

DOMNULUI PREŞEDINTE
VALER DORNEANU

Vă înaintăm, alăturat, Raportul la proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.216/2000 privind
reglementarea situaţiei juridice a conductelor magistrale şi a instalaţiilor,
echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente sistemului naţional de transport al
ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului.

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere şi avizele
transmise de:

- Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare;
- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci;
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
- Consiliul Legislativ.

PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

                      István Antal                                              Aurelia Vasile

Expert,
Dr. Maria Cristina Bălănescu
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                           Bucureşti, 08.02.2001
                     Nr.33/XVIII/3

RAPORT

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.216/2000 privind reglementarea situaţiei juridice a

conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe,
aferente sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei,

condensatului şi etanului

Cu adresa nr.41 din 6 februarie 2001, Biroul Permanent al Camerei

Deputaţilor, în conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul

Camerei Deputaţilor, a sesizat în fond, în procedură de urgenţă, Comisia pentru

industrii şi servicii cu dezbaterea şi avizarea acestui proiect de lege.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,

membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege

menţionat mai sus în şedinţa din data de 07.02.2001, având în vedere şi avizele

favorabile primite de la Comisia pentru politică economică, reformă şi

privatizare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia juridică, de

disciplină şi imunităţi şi Consiliul Legislativ, şi au hotărât avizarea favorabilă şi

trimiterea lui spre dezbatere şi adoptare în plenul Camerei Deputaţilor cu

amendamente prevăzute în anexă.

În raport de legea adoptată de Senat s-au aprobat modificări la art.1

şi 2 legate de regimul juridic al proprietăţii. La dezbaterea acestor amendamente,

reprezentantul iniţiatorului a arătat că art.3 şi art.4 din Legea nr.213/1998 privind
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proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia face referire la "domeniul

public al statului", iar nu la proprietatea publică a statului.

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege

face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

                      István Antal                                              Aurelia Vasile

Expert,
Dr. Maria Cristina Bălănescu
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Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru industrii si servicii
                                                                                                                                                                                                                 Anexa 1

A M E N D A M E N T E

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/2000
privind reglementarea situaţiei juridice a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe,

aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

Nr.
crt.

Text Ordonanţa de urgenţă nr.216/2000 Amendamente admise
(Autorul)

Motivaţie

0 1 2 3
1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ

 a Guvernului nr. 216/2000privind reglementarea
situaţiei juridice a conductelor magistrale şi a
instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe,

aferente Sistemului
naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei,

condensatului şi etanului

Nemodificat

2 Art.I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.216 din 24 noiembrie 2000 privind
reglementarea situaţiei juridice a conductelor
magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi
dotărilor anexe, aferente Sistemul naţional de

Nemodificat
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0 1 2 3
transport al ţiţeiului, gzolinei, condensatului şi
etanului, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.610 din 28 noiembrie 2000,
cu următoarele modificări şi completări:

3 Art.1 - Conductele magistrale şi instalaţiile,
echipamentele şi dotările anexe, aferente
Sistemului naţional de transport al ţiţeiului,
gazolinei, condensatului şi etanului, cre au fost
trecute în patrimoniul Societăţii Comerciale
CONPET S.A. Ploieşti prin Hotărârea Guvernului
nr.1213/1990 privind înfiinţarea acestei societăţi,
sunt şi rămân în proprietatea publică a statului şi
fac parte din domeniul public de interes naţional.

1. Art.1 va avea următorul cuprins:
Art.1 - Conductele magistrale şi instalaţiile,
echipamentele şi dotările anexe, aferente
Sistemului naţional de transport al ţiţeiului,
gazolinei, condensatului şi etanului, cre au fost
trecute în patrimoniul Societăţii Comerciale
CONPET S.A. Ploieşti prin Hotărârea
Guvernului nr.1213/1990 privind înfiinţarea
acestei societăţi, sunt şi rămân în proprietatea
publică a statului.

Dep. Dumitru Chiriţă PDSR-SDU

Este redundant.

4 Art.2 În aplicarea prevederilor art.1, capitalul
social al Societăţii Comerciale CONPET S.A. va fi
redus corespunzător valorii contabile a bunurilor
care fac parte din domeniul public.
      Valoarea nominală a acţiunilor se recalculează
prin corelare cu prevederile alin.1 cu menţinerea
numărului de acţiuni şi a structurii acţionarului.

2 Art.2 va avea următorul cuprins:
Art.2 În aplicarea prevederilor art.1, capitalul
social al Societăţii Comerciale CONPET S.A.
va fi redus corespunzător valorii contabile a
bunurilor care fac parte din proprietatea
publică a statului.
      Valoarea nominală a acţiunilor se
recalculează prin corelare cu prevederile alin.1

Art.135 din
Constituţia României
se referă la
proprietatea publică,
iar prezenta
ordonanţă are ca
obiect reglementarea
regimului juridic l
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0 1 2 3
cu menţinerea numărului de acţiuni şi a
structurii acţionarului.

Dep. Dumitru Chiriţă PDSR-SDU

proprietăţii.

5 Art.3 Societatea Comercială CONPET S.A.
Ploieşti este de interes strategic, iar interesele
statului aferente cţiunilor deţinute în capitalul
social al acesteia vor fi reprezentate de Ministerul
Industriei şi Resurselor.
    Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiunilor Statului va transfera Ministerului
Industriei şi Resurselor acţiunile deţinute la
Societatea Comercială CONPET S.A. Ploieşti pe
bază de protocol.

Nemodificat.

6 Art.5 Concesionarul va negocia condiţiile de
utilizare a ţiţeiului care reprezintă zestrea
conductelor cu persoanele juridice care deţin acest
ţiţei, cu acordul Ministerului Industriei şi
Resurselor.

3. Art.5 va avea următorul cuprins:
Art.5 Concesionarul va negocia condiţiile de
utilizare a cantităţilor de ţiţei rezidual care se
află pe conducte cu persoanele juridice care
deţin acest ţiţei, cu acordul Ministerului
Industriei şi Resurselor.

Dep. Ioan Bivolaru PDSR-SDU

Pentru explicitarea
sintagmei "zestrea
conductelor".

7 Art.II La data intrării în vigoare a prezentei legi, se Nemodificat.
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0 1 2 3
abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.293/2000, publicată în Monitorul Oficial l
României, Partea I, nr.706 din 29 decembrie 2000.

8 Art.III Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.216/2000 publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.610 din 28 noiembrie 2000,
cu modificările şi completările aduse prin prezenta
lege, se va republica în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Nemodificat.

                                          PREŞEDINTE,                                                          SECRETAR,

                                      István Antal                                                           Aurelia Vasile

                             

Expert
Dr.Maria Cristina Bălănescu


