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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                                    Bucureşti, 08.03.2001

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din data de 06.03.2001

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în ziua de
6.03.2001 între orele 930-1630 având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2001 privind unele măsuri
pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a Societăţii Naţionale de
Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Autorităţii pentru

Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, Ministerului Finanţelor Publice şi
Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.

În urm dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de
lege cu amendamente admise de comisie şi trimiterea avizului Comisiei pentru politică
economică, reformă şi privatizare care este sesizată în fond.

2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2001 privind unele măsuri
pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din
turism.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz.
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului

Turismului şi Ministerul Finanţelor Publice.
În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului

de lege cu amendamente admise şi amendamente respinse de comisie, şi trimiterea
avizului Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare care este sesizată în
fond.
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3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
pentru respingerea Ordonanţei de urgenţăa Guvernului nr.32/1998 privind privatizarea
societăţilor comerciale din turism.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerului

Turismului, Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi
Ministerului Finanţelor Publice.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului
de lege în forma adoptată de Senat şi trimiterea avizului Comisiei pentru politică
economică, reformă şi privatizare care este sesizată în fond.

4. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2000 pentru modificarea
art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/1998 privind privatizarea
societăţilor comerciale din turism.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din partea Ministerului

Turismului, Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi
Ministerului Finanţelor Publice.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului
de lege în forma adoptată de Senat şi trimiterea avizului Comisiei pentru politică
economică, reformă şi privatizare care este sesizată în fond.

5. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2000 privind acordarea unui
credit Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. de către Fondul Proprietăţii de Stat
prin Banca de Import-Export a României (EXIMBANK) S.A. pentru asigurarea
finanţării parţiale a importurilor de păcură, gaze naturale şi cărbune energetic, necesare
realizării Programului energetic 1999-2000.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerului

Industriei şi Resurselor, Ministerului Finanţelor Publice şi Autorităţii pentru
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului
de lege cu amendamente admise şi amendamente respinse de comisie.

6. Reanalizarea Raportului la proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.249/2000 privind constituirea şi utilizarea
Fondului special pentru produse petroliere.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerului

Industriei şi Resurselor şi Ministerului Finanţelor Publice.
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În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului
de lege cu amendamente admise şi amendamente respinse de comisie şi trimiterea lui
spre dezbatere şi adoptare în plenul Camerei Deputaţilor.

7. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2000 pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale
pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerului

Industriei şi Resurselor şi Ministerul Finanţelor Publice.
În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului

de lege cu amendamente admise şi amendamente respinse de comisie, şi trimiterea lui
spre dezbatere şi adoptare în plenul Camerei Deputaţilor.

8. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.234/2000 pentru aprobarea
prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2001-2005, la Acordul
dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U) şi
guvernele participante la proiectul Calea Ferată Trans-Europeană (TER), privind
fondul de cooperare şi creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerului

Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerului Finanţelor Publice şi
Ministerului Afacerilor Externe.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului
de lege în forma prezentată de Senat şi trimiterea lui spre dezbatere şi adoptare în
plenul Camerei Deputaţilor.

9. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind respingerea
Ordonanţei Guvernului nr.74/2000 pentru modificarea art.9 din Legea nr.118/1996
privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerului

Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerului Finanţelor Publice.
În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului

de lege în forma adoptată de Senat, şi trimiterea lui spre dezbatere şi adoptare în plenul
Camerei Deputaţilor.

10. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.204/2000 pentru modificarea art.8 din Legea
nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
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La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Comisiei Naţionale
pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului
de lege cu amendamente admise de comisie şi trimiterea lui spre dezbatere şi adoptare
în plenul Camerei Deputaţilor.

11. Diverse.
La "Diverse" s-a discutat aprobarea raportului la O.U.G.nr.44/2000

privind modificarea şi completarea O.G. nr.60/2000 care reglementează activităţile din
sectorul gazelor naturale.

Din totalul membrilor comisiei a absentat dl. dep. Petru-Şerban
Mihăilescu

SECRETAR,

Aurelia Vasile
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