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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTATILOR 

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

 
         Bucuresti, 06.09.2000 
        
             

SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din data de 06.09.2000 

 
 
  Pe ordinea de zi a comisiei au figurat urmatoarele puncte:  
  1. Dezbaterea si avizarea în fond a 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 a Guvernului nr.44/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei 
Guvernului nr.60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor 
naturale. (continuarea discutiilor) 
  Sesizata în fond.  

Invitati: Ministerul Industriei si Comertului; 
              A.N.R.G.N. 

  2. Dezbaterea si avizarea în procedura de urgenta a proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.89/2000 pentru 
abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.21/2000 privind majorarea 
participatiei statului la capitalul social de la societatile comerciale Tractorul - UTB 
- S.A. Brasov, MAT - S.A. Miercurea - Ciuc si ARO - S.A. Câmpulung Muscel, 
precum si alocarea de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a 
Îmbunatatirilor Funciare. 
  Sesizata pentru aviz.  

Invitati: Ministerul Agriculturii si Alimentatiei; 
              Ministerul Finantelor; 
              Fondul Proprietatii de Stat. 

  3. Diverse. 
  La primul punct de pe ordinea de zi s-au finalizat dezbaterile asupra 
raportului comun la proiectele 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 a Guvernului 
nr.44/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.60/2000 
privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale. 
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  S-a dat votul final favorabil cu amendamente admise de comisie în 
anexa, si s-a hotarât înaintarea lui în plenul Camerei Deputatilor. 
  La punctul 2 de pe ordinea de zi s-a hotarât avizarea negativa a 
proiectului de lege, aviz care se înainteaza Comisiei pentru buget, finante si banci 
care este sesizata în fond. 
  La punctul 3 de pe ordinea de zi, domnul presedinte Dan Ioan Popescu 
propune membrilor comisiei o serie de masuri organizatorice privind desfasurarea 
viitoarelor sedinte, având drept scop accelerarea ritmului de lucru al acesteia. 
 
 
   
 

SECRETAR, 
 

   Ioan Bivolaru  
 
 


