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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

 
                                                                                      Bucureşti, 04.02.2002 

                         Nr.23/12/2002 
 
 
 
 
 

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.179/2001 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, trimis cu adresa nr.713/28.01.2002. 
  La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consilului 
Legislativ. 
   
 
 
 
 
      PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
 
                          István Antal                                         Aurelia Vasile           
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.179/2001 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 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.89 şi art.107 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre 
dezbatere şi avizare în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.179/2001 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, trimis cu adresa nr.713/28.01.2002. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.179/2001 din 20 decembrie 
2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.839/27 
decembrie 2001. 
  Norma legislativă a fost emisă pentru completarea şi modificarea 
unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.271/2001 care privesc 
extinderea domeniului de aplicare şi asupra altor produse care sunt transportate 
prin conducte" benzină, motorină şi combustibil lichid uşor". 
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.271/2000 a mai fost 
completată şi modificată prin următoarele norme legislative: 
  - Legea nr.207 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea 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; 
  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.10 din 11 ianuarie 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; 
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  - Legea nr.20 din 28 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.10/2001 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. 
  Această lege extinde domeniul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă 
nr.271/2000, prin care s-a reglementat regimul activităţilor de transport, 
comercializare şi recuperare a anumitor produse petroliere cu altele care nu 
fuseseră iniţial prevăzute precum "benzina, motorina şi alte produse petroliere" şi 
înăspreşte sancţiunile. Completarea a fost determinată de faptul că fenomenul 
infracţional, furtul şi distrugerea de conducte, vizau în principal benzinele, 
motorinele şi celelalte tipuri de combustibili transportate prin conducte. 
  Luând în considerare că modificările şi completările din legea de 
aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2001 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.271/2000 include şi 
prevederile  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.179/2001 care vizează 
extinderea domeniului de aplicare asupra unor produse care nu fuseseră iniţial 
prevăzute, rezultă că s-ar introduce o dublă reglementare în materie. 
  Ordonanţa a fost avizată favorabil de Consiliul Legislativ, cu 
nr.1345/14.12.2001, cu observaţii şi propuneri care au fost incluse în text 
aproape în totalitate. 

În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a examinat şi dezbătut 
propunerea legislativă în şedinţa din 31 ianuarie 2002 şi a hotărât, cu unanimitate 
de voturi, respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.179/2001 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.271/2000 
privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului. 
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
 
  

 

 

      PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
 
                          István Antal                                          Aurelia Vasile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert, Mariana Dragu 


	Bucuresti, 04.02.2002
	Bucuresti, 04.02.2002

