
Parlamentul  României
Camera  Deputaþilor

Comisia pentru industrii si servicii

                                                                 Bucure”ti, 17.11.1999

SINTEZA LUCRˆRILOR COMISIEI
   din data de 17.11.1999

1. Dezbaterea ”i avizarea, în procedurª de urgenþª, a  proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþª a Guvernului nr.176/1999 privind
majorarea capitalului social al societªþilor comerciale ROMAN S.A. Bra”ov ”i
TRACTORUL UTB S.A. Bra”ov.

Comisia a fost sesizatª pentru aviz.
Au participat ca invitaþi: Agenþia Românª de Dezvoltare,

Fondul Proprietªþii de Stat, Ministerul Industriei ”i Comerþului, Ministerul
Finanþelor.

Dupª discuþii , plenul comisiei, cu majoritate de voturi, a dat aviz
favorabil.

2. Dezbaterea ”i avizarea, în procedurª de urgenþª, a  proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþª a Guvernului nr.39/1999 privind
unele mªsuri pentru susþinerea Programului de restructurare prin garantarea unui
credit la Societatea Comercialª Roman S.A. Bra”ov.

Comisia a fost sesizatª pentru aviz.
Au participat ca invitaþi: Fondul Proprietªþii de Stat,

Ministerul Industriei ”i Comerþului, Ministerul Finanþelor.
Plenul comisiei a avizat favorabil acest proiect de lege.
3. Dezbaterea ”i avizarea, în procedurª de urgenþª, a  proiectului de

Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþª a Guvernului nr.8/1999 privind unele
mªsuri pentru susþinerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la
Societatea Comercialª Sidex S.A. Galaþi.

Comisia a fost sesizatª pentru aviz.
Au participat ca invitaþi: Fondul Proprietªþii de Stat, Ministerul

Industriei ”i Comerþului, Ministerul Finanþelor.
˛n dezbateri nu au fost observaþii contradictorii, fapt pentru care

comisia avizeazª favorabil acest act legislativ.
4. Dezbaterea ”i avizarea proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanþei Guvernului nr.99/1999 privind atestarea agenþilor economici



producªtori de bunuri materiale destinate comercializªrii ”i acordarea permisului
de operare.

Comisia este sesizatª în fond.
Participª ca invitaþi: Ministrul Finanþelor, Ministerul Industriei ”i

Comerþului, Ministerul Agriculturii ”i Alimentaþiei, Ministerul Lucrªrilor Publice
”i Amenajªrii Teritoriului, Ministerul Apelor, Pªdurilor ”i Protecþiei Mediului.

Dupª dezbatere, Ordonanþa Guvernului nr.99/1999 se respinge cu 9
voturi pentru, 2 voturi contra ”i 3 abþineri. Motivul a fost cª acest act legislativ
trebuie revizuit ”i coraborat cu legislaþia în vigoare.

5. Dezbaterea ”i avizarea propunerii legislative privind regimul juridic
aplicabil societªþilor comerciale de tip holding.

Comisia este sesizatª în fond.
Participª ca invitaþi: Ministrul Finanþelor, Ministerul Industriei ”i

Comerþului, Consiliul Concurenþei.
Iniþiatorii acestei propuneri legislative fiind în delegaþie solicitª

amânarea discuþiilor pentru sªptªmâna viitoare.
La diverse s-a discutat situaþia de la Petrotub Roman în prezenþa

conducerii întreprinderii ”i a sindicatelor. Au participat  invitaþi de la Fondul
Proprietªþii de Stat, Ministerul Industriei ”i Comerþului ”i Ministerul Finanþelor.

S-a hotªrât - în urma discuþiilor - ca în cazul în care problema nu se
rezolvª de cªtre Guvern, fiind invitaþi azi 17.11.1999 ora 1200, atunci discuþiile sª
se reia în ”edinþa biroului comisiei luni 22 noiembrie a.c. ora 1300, cu toatª
documentaþia întocmitª de FPS ”i materialele care le deþine S.C. Petrotub Roman.
Va participa  de la FPS - ca invitat - dl. Radu Sârbu.

SECRETAR,

Istvan Antal


