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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTATILOR 

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

 
      

                                       Bucuresti, 05.04.2000 
                 

 
SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 

din data de 05.04.2000 
 
  Pe ordinea de zi a comisiei au figurat urmatoarele puncte: 

1. Dezbaterea si avizarea în procedura de urgenta a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.21/2000 privind aprobarea 
participatiei statului la capitalul social de la societatile comerciale "TRACTORUL - 
UTB" S.A. Brasov, "MAT" - S.A. Craiova, "HART" - S.A. Miercurea Ciuc si "ARO" - 
S.A. Câmpulung Muscel, precum si alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de 
stat, Regiei Autonome a Îmbunatatirilor Funciare. 

Sesizata pentru aviz. 
Invitati: Guvernul României; 
              Fondul Proprietatii de Stat. 
2. Dezbaterea si avizarea propunerii legislative privind prelungirea 

termenului prevazut de art.6 din Legea nr.193/1998 privind restituirea sumelor 
detinute cu titlu de garantie de 10% din valoarea utilajelor, echipamentelor, 
aparatajului si constructiilor metalice livrate pentru combinatul minier de îmbogatire a 
minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina si compensarea cu 
aceste sume a obligatiilor de plata ale societatilor comerciale furnizoare catre bugetul 
de stat. 

Sesizata pentru aviz. 
Invitati: Ministerul Finantelor; 
             Ministerul Industriei si Comertului; 
             initiatorul. 
3. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege pentru aderarea României la 

Conventia internationala privind armonizarea controalelor marfurilor la frontiere, 
semnata la Geneva la 21 octombrie 1982. 

Sesizata pentru aviz. 
Invitati: Guvernul României. 
4. Diverse. 
La primul punct s-a efectuat dezbaterea la general si pe articole. Plenul  

avizeaza favorabil cu o abtinere aceasta ordonanta de urgenta. Au participat la discutii 
reprezentantul Guvernului si reprezentantii Fondului Proprietatii de Stat. 
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Comisia ia în discutie - în continuare - punctul 2 de pe ordinea de zi. 
Dezbaterile au fost sustinute de Ministerul Industriei si Comertului si Ministerul 
Finantelor, fapt pentru care comisia avizeaza favorabil aceasta propunere legislativa, 
cu înaintarea actului legislativ comisiei sesizata în fond. 

La punctul 3 comisia, cercetând materialul de baza, cât si avizul 
Consiliului Legislativ si avizul favorabil al Senatului a constatat ca acest proiect de 
lege corespunde cerintelor actuale si avizeaza favorabil aceasta propunere legislativa, 
de aderare a României la Conventia internationala privind armonizarea controalelor 
marfurilor la frontiera. 

   
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Istvan Antal 


