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Comisia noastra a avut pe ordinea de zi 6 puncte cuprinzând proiecte de legi si ordonanţe, 
cât si o informare privind strategia energetică a României până în anul 2020. 
La pct. 1 s-a dezbătut, pe fond, proiectul de Lege privind asigurarea surselor financiare 
necesare pentru continuarea participării României la construirea Combinatului de produse 
cu conţinut de nichel + cobalt de la Las Camariocas – Republica Cuba. 
 
Comisia a respins acest proiect de lege. 
 
La pct.2 Domnul Secretar de Stat Florin Buruiană, din Ministerul Industriei si 
Comerţului, a prezentat strategia energetică a României până în anul 2020 si stadiul 
proiectului Legii energiei. 
 
Comisia a admis strategia prezentată. 
 
La pct.3 s-a dezbătut, pe fond, proiectul de Lege pentru aprobarea prelungirii participării 
Guvernului României pentru perioada 1998-2000 la Acordul dintre C.E.E. – O.N.U. si 
guvernele participante la proiectul "Calea ferată transeuropeană T.E.R." privind Fondul 
de cooperare si creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992. 
 
Comisia a acordat aviz favorabil si propune Camerei Deputaţilor sa se discute în forma 
adoptată de Senat. 
 
La pct.4 s-a dezbătut, pe fond, proiectul de  Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind transportul combinat 
internaţional si a Acordului între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare 
privind desfăşurarea traficului feroviar realizat prin frontiera de stat, semnate la 
Budapesta la 12 martie 1997. 
 
Comisia a avizat, cu amendamente, acest proiect de lege. 
 
La pct.5 s-a dezbătut proiectul de Lege privind mărcile si indicaţiile geografice. Comisia 
noastră este sesizată în fond împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară si servicii specifice. 
 
Ambele comisii au convenit rediscutarea proiectului. 
 



La pct.6 s-a dezbătut, în procedură de urgenţă, proiectul de Lege privind aprobrea 
Odonanţei Guvernului nr.60/1997 cu privire la stabilirea numărului de personal din 
industria minieră. 
 
Comisia a respins acest proiect de lege. 
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