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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTATILOR 

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

 
      

                                       Bucuresti, 25.05.2000 
                 
 
 

SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din data de 25.05.2000 

 
 
  Comisia pentru industrii si servicii si-a desfasurat lucrarile în ziua de 
25.05.200 între orele 900 - 1230 având urmatoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea si avizarea propunerii legislative pentru modificarea si 
completarea articolului 232 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, 
republicata. 

Sesizata pentru aviz la Comisia pentru buget, finante si banci. 
2. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art.7 din 

Ordonanta Guvernului nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al României. 
Sesizata pentru aviz la Comisia pentru buget, finante si banci. 
3. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonantei Guvernului nr.7/2000 privind ratificarea Contractului de finantare dintre 
România si Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Transporturi 
Aeriene Române - TAROM - S.A. pentru finantarea Proiectului de reînnoire a flotei 
TAROM, semnat la Bucuresti la 24 decembrie 1999 si la Luxemburg la 27 decembrie 
1999. 

Sesizata pentru aviz la Comisia pentru buget, finante si banci. 
4. Diverse. 
 La punctul 1 de pe ordinea de zi comisia a avizat favorabil  propunerea 

legislativa pentru modificarea si completarea articolului 232 din Legea nr.31/1990 
privind societatile comerciale, republicata, avizul urmând a fi înaintat Comisiei pentru 
buget, finante si banci care este sesizata în fond. 

La punctul 2 de pe ordinea de zi s-au început dezbaterile asupra 
proiectului de Lege pentru modificarea art.7 din Ordonanta Guvernului nr.26/1993 
privind Tariful vamal de import al României. Comisia a hotarât amânarea discutiilor 
pentru urmatoarea sedinta. 
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La punctul 3 de pe ordinea de zi comisia a analizat proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.7/2000 privind ratificarea Contractului de 
finantare dintre România si Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de 
Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. pentru finantarea Proiectului de 
reînnoire a flotei TAROM, semnat la Bucuresti la 24 decembrie 1999 si la Luxemburg 
la 27 decembrie 1999. Comisia a hotarât avizarea favorabila în forma prezentata de 
initiatori, avizul urmând a fi înaintat Comisiei pentru buget, finante si banci care este 
sesizata în fond.  

Din numarul total al membrilor comisiei au absentat dl. dep. Traian 
Basescu - USD-PD si dl dep. Ioan Muresan - PNT-CD-CE. 

 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Ioan Bivolaru  


