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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 29.08.2001
                                                                                                 Nr.174/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.15/2001 privind reglementarea situaţiei
juridice a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi al produselor
petroliere, a staţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere următoarele avize:
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci;
- Consiliul Legislativ.

    PREŞEDINTE,                             SECRETAR,                                

        István Antal                                     Aurelia Vasile
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                                                                                                 Nr.174/XVIII/3

RAPORT
la proiectul de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr. 15/2001 privind reglementarea situaţiei juridice a rezervoarelor,
conductelor de transport al ţiţeiului şi al produselor petroliere, a staţiilor de

pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente

Cu adresa nr.289 din 21 mai 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.15/2001 privind reglementarea situaţiei juridice a rezervoarelor, conductelor de
transport al ţiţeiului şi al produselor petroliere, a staţiilor de pompare şi a celorlalte
instalaţii şi echipamente aferente.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare:
- situaţia juridică a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului,

al produselor, a staţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente
aferente, în sensul că acestea sunt proprietate publică a statului;

- declararea S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa ca fiind societate
comercială de interes strategic, în scopul coordonării unitare a tuturor activităţilor
din aria de interes a Ministerului Industriei şi Resurselor;

- negocierea de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului a soluţiilor de compensare şi/sau despăgubire a celorlalţi
acţionari ai S.C. OIL TERMINAL S.A.

Ordonanţa a fost avizată favorabil de către Consiliul Legislativ,
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi.

Proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei a fost adoptat de Senat
în şedinţa din 10.05.2001, cu completarea ca în urma stabilirii valorii bunurilor
care vor fi trecute în domeniul public al statului, Autoritatea pentru Privatizare şi
Asdministrarea Participaţiilor Statului va negocia soluţii de compensare şi/sau de
despăgubire a celorlalţi acţionari.
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Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în
şedinţa din 13.06.2001 şi au hotărât să reia dezbaterile după obţinerea unor puncte
de vedere detaliate din partea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului şi a acţionarilor la S.C. OIL TERMINAL S.A.

În şedinţa din 28.08.2001 au fost reluate dezbaterile şi s-a hotărât să se
propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2001 privind reglementarea
situaţiei juridice a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi al
produselor petroliere, a staţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente
aferente, cu amendamente admise şi respinse prezentate în anexă.

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

                     PREŞEDINTE,                      SECRETAR,                                

                      István Antal                                             Aurelia Vasile

Expert,
Mariana Dragu


