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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTATILOR 

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

 
         Bucuresti, 28.06.2000 
                    
 

SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din data de 28.06.2000 

 
 
  Comisia pentru industrii si servicii si-a desfasurat lucrarile în ziua de 
28.06.2000 între orele 1400 - 1630 având urmatoarea ordine de zi:  
  1. Dezbaterea si avizarea în procedura de urgenta a proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.157/1999 pentru 
ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia 
Europeana referitor la Programul RO 9903 privind Facilitatea pentru infrastructuri 
de mari dimensiuni, partea 4 - Pregatirea proiectelor ISPA, semnat la Bucuresti la 2 
septembrie 1999. 
  Comisia a fost sesizata pentru aviz.  

Au participat invitati din Ministerul Transporturilor. S-a avizat 
favorabil. 
  2. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonantei Guvernului nr.8/2000 privind ratificarea Contractului de finantare 
dintre România si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a 
Drumurilor din România pentru finantarea Proiectului de constructie si reabilitare 
autostrazi, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 si la Bucuresti la 19 
noiembrie 1999. 
  Comisia a fost sesizata pentru aviz.  

Au participat invitati din Ministerul Transporturilor. Dupa dezbatere 
comisia a dat aviz favorabil. 
  3. Dezbaterea si avizarea în procedura de urgenta a proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta nr.78/2000 privind regimul 
deseurilor. 
  Comisia a fost sesizata pentru aviz. Dupa dezbateri comisia a dat aviz 
favorabil cu amendamente si observatii pentru comisia sesizata în fond privind 
corelarea proiectului de lege cu Legea protectiei mediului nr.137/1995 care prevede 
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în cap.II, sectiunea a II-a "Regimul substantelor si deseurilor periculoase, precum si 
al altor deseuri", cadrul general de reglementare, iar în capitolul V, sanctiunile 
pentru deseuri, în limitele carora trebuie sa se înscrie Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.78/2000. 

De asemenea doi deputati si-au rezervat dreptul de a aduce unele 
modificari pe care le vor prezenta direct comisiei sesizata în fond, deoarece la data 
avizului nu aveau clar unele elemente legate de corelarea unor alineate. 

 
  4. Dezbaterea si avizarea în procedura de urgenta a proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.144/1999 pentru 
aprobarea continuarii si finantarii activitatilor de cercetare-dezvoltare, aplicatii si 
inginerie tehnologica aferente suportului tehnic national pentru domeniul de 
energetica nucleara din cadrul Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare, precum 
si pentru aprobarea finantarii activitatilor specifice cooperarii internationale în 
domeniul de energetica nucleara. 
  Comisia a fost sesizata în fond iar plenul comisiei a hotarât avizarea 
favorabila în forma prezentata de Senat. Au fost prezenti invitati ai Ministerului 
Industriei si Comertului. 
  5. Dezbaterea si avizarea în procedura de urgenta a proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.104/1999 privind 
acordarea unor facilitati pentru plata consumului de energie electrica, motorina si 
gaze naturale în vederea stimularii productiei agricole aferente anului 1999. 
  Comisia a fost sesizata în fond si nefiind obiectii s-a avizat favorabil. 
  La dezbateri au fost invitati din partea Ministerului Industriei si 
Comertului. 
  6. Dezbaterea si avizarea în procedura de urgenta a proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.67/2000 privind 
unele masuri referitoare la preturile si tarifele pentru energia electrica si termica. 
  Comisia a fost sesizata în fond. S-a amânat dezbaterea pentru sesiunea 
din vacanta parlamentara cu specificatia obtinerii de la Guvern a unui punct de 
vedere privind Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.67/2000 (cu solicitarea 
prezentarii consecintelor create de ordonanta fata de aparitia Legii 99/2000). 
  Au participat ca invitati Ministerul Industriei si Comertului, Oficiul 
Concurentei, Consiliul Concurentei, A.N.R.E. si Departamentul legislativ al 
Camerei Deputatilor. 
  7. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonantei Guvernului nr.60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul 
gazelor naturale si proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta 
nr.44/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.60/2000 
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privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale (continuarea 
dezbaterilor). 
  Comisia a fost sesizata în fond si au participat ca invitati Ministerul 
Industriei si Comertului si A.N.R.G.N. 
  S-a hotarât prezentarea raportului final de catre subcomisie în sesiunile 
de vacanta a comisiei, perioada 17-20 iulie sau la finele lunii august. 
 
 

SECRETAR, 
 

   Ioan Bivolaru  
 
 


