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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTATILOR 

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

 
 

                                     Bucuresti, 20.07.2000 
 

 
 

SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
pentru sedintele din 17, 18, 19, 20.07.2000 

 
 
 

  1. Discutii pe marginea adresei nr.99/10.04.2000 privind stadiul 
implementarii masurilor legislative de mediu, cu impact asupra sectorului 
industrial. 
  Comisia a luat în dezbatere doua materiale trimise de Ministerul 
Industriei si Comertului si Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, în 
care sunt nominalizate zonele cu grad mare de poluare si masurile ce se impun cu 
aplicabilitate imediata si de viitor. Materialele abunda în solutii ]]]concrete de la 
ambele surse; problema principala este ca aplicarea acestora este esalonata într-o 
strategie de durata datorita resurselor financiare reduse în momentul actual. 
Comisia si-a propus, prin expertii sai, sa urmareasca permanent implementarea. 
  2. Dezbaterea si avizarea propunerii legislative privind desfiintarea 
Fondului Proprietatii de Stat. 
  Comisia a fost sesizata pentru aviz iar Comisia pentru politica 
economica, reforma si privatizare, sesizata în fond. 
  Plenul comisiei a discutat cu multa seriozitate si spirit de raspundere 
aceasta propunere legislativa. Din pacate propunerea are implicatii si asupra altor 
acte normative ce trebuie sa fie abrogate fie modificate, iar altele trebuie corelate în 
noua forma de organizare propusa, adica privatizarea prin ministere, dar aceasta are 
implicatii structurale asupra ministerelor. Deci trebuie facute noi propuneri 
legislative. Fata de cele de mai sus comisia a hotarât reluarea discutiilor într-o 
viitoare sedinta. 

3.  Dezbaterea si avizarea propunerii legislative privind modificarea 
alin.(a) al art.15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului României nr.39 din 10 
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iulie 1997 privind modificarea si completarea Legii contractului de management 
nr.66/1993. 

Comisia a fost sesizata pentru aviz iar Comisia pentru politica 
economica, reforma si privatizare, sesizata în fond. 

Plenul comisiei, luând în dezbatere aceasta propunere legislativa 
initiata de dl. deputat Anton Ionescu, si tinând cont de avizul Consiliului Legislativ 
si punctul de vedere al Guvernului, a dedus ca Legea contractului de management 
nr.66/1993 cu modificarile ulterioare, respectiv Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr.39/1997, aprobata prin Legea nr.217/1998, a fost abrogata. Ca urmare, comisia a 
constatat ca propunerea legislativa nu mai are obiect. 

4. Diverse. Nu au fost probleme de discutat. 
 

               
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Ioan Bivolaru 


