
 1 
 

 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTATILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
Tel : 313.66.43.  Fax : 315.34.01. 

 
         Bucuresti, 18.10.2000 
        
 
 

SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din data de 17.10.2000 

 
 

1. Dezbaterea si avizarea, în procedura de urgenta, a proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.150/2000 pentru 
modificarea art.3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.7/1998 privind 
preturile si tarifele produselor si serviciilor care se executa sau se presteaza în tara 
în cadrul activitatilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui 
regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului 
Concurentei. 
  Sesizata în fond, comisia a luat în dezbatere pentru avizare acest 
proiect de lege. 
  Au participat ca invitati Oficiul Concurentei. 
  În urma dezbaterii plenul comisiei a avizat favorabil acest document 
cu reformularea articolelor. 

2. Dezbaterea si avizarea, în procedura de urgenta, a proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.181/1999 pentru 
modificarea art.2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.77/1999 privind unele 
masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata. 

Sesizata în fond, comisia a discutat acest proiect de lege la care au 
participat ca invitati Ministerul Industriei si Comertului si Ministerul Finantelor. 
  În urma dezbaterii plenul comisiei a avizat favorabil acest act 
legislativ. 
  3. Dezbaterea si avizarea propunerii legislative privind continuarea 
realizarii obiectivului de investitii "Centrala Nuclearo-electrica Cernavoda -  
5 X 700 MWe". 
   Sesizata în fond, comisia, în urma dezbaterii a respins aceasta 
propunere legislativa deoarece Ordonanta Guvernului nr.126/2000 preia aceste 
propuneri. 
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  4. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonantei Guvernului nr.126/2000 privind continuarea realizarii Unitatii 2 din 
cadrul obiectivului de investitii "Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda - 5 X 700 
MWe". 
  Sesizata în fond, comisia a discutat acest proiect de lege la care au 
participat ca invitati Ministerul Industriei si Comertului si a avizat favorabil acest 
act legislativ cu amendamente admise prezentate în anexa. 

5. Dezbaterea si avizarea, în procedura de urgenta, a proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.173/1999 privind 
suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de 
reciclare a deseurilor si subprodusele plumboase, rezultate din obtinerea plumbului 
decuprat. 

Sesizata în fond, comisia a luat în dezbatere acest act legislativ, având 
ca invitati Ministerul Industriei si Comertului. 

În urma discutiilor s-a avizat acest act legislativ în forma prezentata de 
Senat. 

6. Dezbaterea si avizarea, în procedura de urgenta, a proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.206/1999 privind 
aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de combustibili pentru 
Societatea Comerciala TERMOELECTRICA - S.A., prin exceptare de la 
prevederile Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat. 

 Sesizata în fond, comisia a luat în dezbatere acest act legislativ si a 
hotarât ca acest proiect de lege sa fie avizat favorabil si trimis la Camera 
Deputatilor. 

7. Dezbaterea si avizarea proiectelor de Lege privind Ordonanta 
Guvernului nr.72/1998, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.35/2000, Ordonanta 
Guvernului nr.110/1999 si propunerea legislativa privind modificarea si 
completarea Legii 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al 
drumurilor publice.  

Sesizata în fond, comisia a avut ca invitati reprezentanti ai 
Ministerului Transporturilor si Ministerului Finantelor. 

Dupa discutii comisia a hotarât sa se amâne acest act legislativ pentru 
saptamâna viitoare deoarece se impune o cercetare de fond a acestor ordonante. 
  8. Diverse. Nu au fost probleme de discutat. 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Ioan Bivolaru 
 


