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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                              Bucureşti, 14.05.2001
                    Nr.151/XVIII/3

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

DOMNULUI PREŞEDINTE
VALER DORNEANU

Vă înaintăm, alăturat, Raportul la proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2001 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.271/2000 privind regimul
activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei,
condensatului şi etanului lichid şi stabilirea regimului de urmărire şi judecare în
procedură de urgenţă a unor fapte penale

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere:
- avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi;
- avizul Consiliului Legislativ;
- punctul de vedere al Guvernului.

p.PREŞEDINTE,                                        SECRETAR,

                      Ioan Bivolaru                                           Aurelia Vasile
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RAPORT
la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.10/2001 pentru modificrea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.271/2000 privind regimul activităţilor de transport,
comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi

etanului lichid şi stabilirea regimului de urmărire şi judecare
în procedură de urgenţă a unor fapte penale

Cu adresa nr.249 din 23 aprilie 2001, în conformitate cu prevederile
art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul Permanent al
Camerei Deputaţilor a sesizat Comisia pentru industrii şi servicii, cu dezbaterea
şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.10/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.271/2000 privind regimul activităţilor de transport,
comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid
aprobată prin Legea nr.207/20 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial
nr.221/2 mai 2001.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulmentul Camerei Deputaţilor,
membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege sus-
menţionat, în şedinţa din data de 9.05.2001, având în vedere şi avizele favorabile
primite de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Consiliul Legislativ,
punctul de vedere favorabil al Guvernului şi textul adoptat de Senat, au hotărât
să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2001 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvenului nr.271/2000 privind regimul
activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei,
condensatului şi etanului lichid şi stabilirea regimului de urmărire şi judecare în
procedură de urgenţă a unor fapte penale, cu amendamente admise cuprinse în
anexă.

În scopul prezentării complete a actelor normative propuse pentru
modificare, anexa este structurată astfel:
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- în coloana nr.1 este prezentat textul Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.271 din decembrie 2000, care a fost aprobată şi
modificată prin Legea nr. 207 din aprilie 2001;

- în coloana nr.2 este prezentat textul Ordonanţei de urgenţă
Guvernului nr.10 din ianuarie 2001, care modifică şi
completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.271 din
decembrie 2000;

- în coloana nr.3 este prezentat textul propus de Comisia pentru
industrii şi servicii în care s-au luat în considerare modificările şi
completările adoptate de Senat.

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca scop stoparea fenomenului
infracţional de spargere şi sustragere a ţiţeiului, produselor petroliere şi gazului
metan din conducte, depozite sau alte mijloace de transport, introducând
prevederi în acest sens, ceea ce a impus completarea titlului iniţialş al
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.271/2000.

Obiectul de reglementare este modificarea şi completarea O.U.G.
nr.10/2001 în sensul majorării cuantumului amenzilor pentru unele contravenţii;
instituirea unei noi infracţiuni constând în: efectuarea de săpături în zone de
protecţie a unei conducte de transport a ţiţeiului şi produselor derivate sau a
gazelor naturale; modificarea alin.(3) şi completarea cu alin.(5) a articolului 209
din Codul Penal pentru cuprinderea întregii game de produse derivate din ţiţei
considerarea ca tentativă efectuarea de săpături în zona de protecţie a conductei
precum şi deţinerea în zonele avizate a ştuturilor, instalaţiilor sau altor
dispozitive de prindere sau perforare; instituirea regimului de urmărire şi
judecare a infracţiunilor, propuse spre modificare şi completare la art.209
alin.(3) şi (5) din Codul Penal, cu procedura de urgenţă prevăzută de Legea
nr.83/1992.

Prin obiectul său de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege
face parte din categoria legilor organică.

p.PREŞEDINTE,                                     SECRETAR,

                      Ioan Bivolaru                                         Aurelia Vasile

Expert,
Mariana Dragu
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