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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                               Bucureşti, 08.02.2001

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din 7 şi 8 februarie 2001

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de
7 şi 8 februarie 2001 având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2001 privind
exceptarea de la plata accizelor pentru produsele petroliere acordate ca ajutor
umanitar Republicii Federale Iugoslavia.

La acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz.
În urma dezbaterilor, comisia a avizat favorabil proiectul de lege în

forma prezentată de iniţiator, aviz pe care îl înaintează Comisiei pentru buget,
finanţe şi bănci care a fost sesizată în fond.

Au fost invitaţi pentru susţinerea proiectului de lege reprezentanţi ai
Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Ministerului Finanţelor Publice.

2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.278/2000 pentru
ratificarea Înţelegerii dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea
privind creditul de la Fondul pentru Dezvoltare şi Cooperare Economică, semnat la
Bucureşti la 22 octombrie 2000.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
În urma dezbaterilor, comisia a avizat favorabil proiectul de lege şi a

hotărât trimiterea lui spre dezbatere şi adoptare în plenul Camerei Deputaţilor în
forma prezentată de Senat.

Au fost invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Comunicaţiilor şi
Tehnologiei Informaţiilor, Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului
Finanţelor Publice.

3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a 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.
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Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
În urma dezbaterilor, comisia a avizat favorabil proiectul de lege şi a

hotărât trimiterea lui spre dezbatere şi adoptare în plenul Camerei Deputaţilor cu
amendamente admise.

Au fost invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Industriei şi Resurselor,
Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.

4. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.293/2000 pentru
modificarea şi completarea 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 acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
În urma dezbaterilor, comisia a avizat favorabil proiectul de lege şi a

hotărât trimiterea lui spre dezbatere şi adoptare în plenul Camerei Deputaţilor în
forma prezentată de Senat.

Au fost invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Industriei şi Resurselor şi
Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.

5. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2000 privind
stingerea unei părţi din datoria Companiei Naţionale de Electricitate S.A. către stat
cu contravaloarea energeiei electrice livrate în Republica Moldova.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
În urma dezbaterilor, comisia a avizat favorabil proiectul de lege şi a

hotărât trimiterea lui spre dezbatere şi adoptare în plenul Camerei Deputaţilor cu
amendamente admise.

Au fost invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Industriei şi Resurselor şi
Ministerului Finanţelor Publice.

6. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.182/2000 pentru
ratificarea Acordului de cooperare privind serviciile de căutare şi salvare pe mare
dintre statele riverane Mării Negre, semnat la Ankara la 27 noiembrie 1998.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
În urma dezbaterilor, comisia a avizat favorabil proiectul de lege şi a

hotărât trimiterea lui spre dezbatere şi adoptare în plenul Camerei Deputaţilor în
forma prezentată de Senat.

Au fost invitaţi reprezentanţi ai Ministeului Afacerilor Externe,
Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerului
Finanţelor Publice.

7. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.200/2000 privind
clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice
periculoase.
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Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
În urma dezbaterilor, comisia a avizat favorabil proiectul de lege şi a

hotărât trimiterea lui spre dezbatere şi adoptare în plenul Camerei Deputaţilor cu
amendamente admise.

Au fost invitaţi reprezntanţi ai Ministerului Industriei şi Resurselor şi
Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului.

8. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.267/2000 privind
ratificarea Protocolului adiţional nr.9, semnat la Varşovia la 15 noiembrie 2000, la
Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA), semnat la Cracovia la 21
decembrie 1992.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
În urma dezbaterilor, comisia a avizat favorabil proiectul de lege şi a

hotărât trimiterea lui spre dezbatere şi adoptare în plenul Camerei Deputaţilor în
forma prezentată de Senat.

Au fost invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Industriei şi Resurselor,
Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Finanţelor Publice.

9. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.275/2000 pentru
aprobarea amendării Protocolului nr.4 privind definirea noţiunii de produse
originare şi metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul European
instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi
Statele Membre ale acestora, pe de altă parte.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
În urma dezbaterilor, comisia a avizat favorabil proiectul de lege şi a

hotărât trimiterea lui spre dezbatere şi adoptare în plenul Camerei Deputaţilor în
forma prezentată de Senat.

Au fost invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Industriei şi Resurselor,
Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Finanţelor Publice.

10. Diverse.
Din numărul total al membrilor comisiei a fost absent dl. dep. Petru

Şerban Mihăilescu PDSR-SDU.

SECRETAR,

Aurelia Vasile
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