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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

Tel : 313.66.43.  Fax : 315.34.01. 
 

              
                                                 Bucureşti, 29.09.1999 

 
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din data de 29.09.1999 

 
 

1. Dezbaterea şi avizarea  în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/1999 pentru scutirea de la 
plata drepturilor vamale aferente unor importuri de materii prime utilizate în producţia 
proprie a investiţiilor străine.  

Invitaţi: Ministerul Finanţelor 
Comisia este sesizată pentru aviz şi după dezbaterile de rigoare a avizat 

favorabil acest act legislativ, transmiţând avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 
 
2. Raport privind subcomisia de analiză a Aeroportului Otopeni. 
Comisia a amânat discutarea acestui punct pentru a se da răspuns de cei 

vizaţi, până la şedinţa următoare. 
 
3. Raport privind subcomisia de analiză a activităţii ROMTELECOM. 
Se trece la punctul 3 decizându-se ca până luni 4 octombrie 1999 ora 1400 

Preşedintele Fondului Proprietăţii de Stat să prezinte subcomisiei formate din membrii 
comisiei contractul cadru şi anexa de privatizare a ROMTELECOM, apoi rezultatele 
analizei să fie prezentate comisiei care va decide. 

 
4. Raport privind subcomisia de analiză a Zonelor Libere. 
S-a hotărât ca fiecare membru al comisiei să-şi aducă contribuţia la 

propunerea legislativă vis-à-vis de vechiul act legislativ care este deja în discuţia 
Camerei Deputaţilor. 

 
5. Scrisoare către Ministerul Industriei şi Comerţului cu principalele 

probleme ridicate de unităţile energetice din judeţul Gorj. 
Punctul 5 se amână. 
 
6. Întâlnire cu Federaţia Sindicatelor Navigatorilor din România.  
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Punctul 6 a fost pus în discuţia plenului comisiei în prezenţa Federaţiei 
Sindicatelor Navigatorilor din România, Asociaţia Armatorilor, reprezentantul 
Ministerului de Externe, Ministerul Transporturilor reieşind o serie de propuneri care se 
regăsesc în procesul verbal, printre care: 

- să se trimită o scrisoare la Primul Ministru pentru a expune care sunt 
pierderile suferite de flotă, până în momentul de faţă; 

- comisia va susţine ordonanţa guvernului care va debloca situaţia, dar 
acest act legislativ trebuie urgentat de Guvern pentru a stopa pierderile; 

- se propune ca punctul de vedere al comisiei să fie transmis la O.N.U. şi 
U.E. arătându-se efectele negative produse de crearea acestei situaţii. 

 
7. Diverse  
Alte probleme de la punctul 7 diverse nu sunt. 

                    
 
 
 
 

SECRETAR. 
 

Istvan Antal 


