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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTATILOR 

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

 
 

                                          Bucuresti, 13.09.2000  
              
 

SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din data de 13.09.2000 

 
 

  Comisia pentru industrii si servicii si-a desfasurat lucrarile în ziua de 
13.09.2000 având urmatoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea si avizarea, în procedura de urgenta, a proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.204/1999 privind 
ratificarea Protocolului aditional nr.8 la Acordul Central European de Comert Liber 
(CEFTA), semnat la Budapesta la 20 octombrie 1999. 

Sesizata în fond. 
Invitati: Ministerul Industriei si Comertului. 
Comisia a aprobat în unanimitate forma adoptata de Senat, ce va fi 

înaintata plenului Camerei Deputatilor. 
2. Dezbaterea si avizarea, în procedura de urgenta, a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.209/1999 privind 
scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale si a taxei pe valoarea 
adaugata a unor cantitati de gaze naturale provenite din import. 

Sesizata în fond. 
Invitati: Ministerul Industriei si Comertului, Ministerul Finantelor. 
Comisia a aprobat în unanimitate forma adoptata de Senat, ce va fi 

înaintata plenului Camerei Deputatilor. 
3. Dezbaterea si avizarea, în procedura de urgenta, a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.190/1999 privind 
aprobarea amendarii Protocolului nr.4 la Acordul European instituind o asociere 
între România, pe de o parte si Comunitatile Europene si statele membre ale 
acestora, pe de alta parte. 

Sesizata în fond. 
Invitati: Ministerul Industriei si Comertului, Ministerul Finantelor, 

Ministerul de Externe. 
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S-a supus spre dezbatere plenului comisiei, în prezenta domnului 
Secretar de Stat Mihai Berinde de la Ministerul Industriei si Comertului, si, în urma 
deliberarilor s-a votat favorabil în unanimitate prezentarea proiectului de lege 
plenului Camerei Deputatilor în forma de la Senat.  

4. Prezentarea din partea Ministerului Transporturilor, Administratiei 
Nationale a Drumurilor a unui raport privind modul de constituire, distribuire si 
consum a fondului special pentru drumuri publice pe primele 8 luni ale anului în 
curs. 

Invitati. Ministerul Transporturilor, Administratia Nationala a 
Drumurilor. 

A fost prezentat materialul solicitat de comisia noastra de catre doamna 
Ministru Anca Boagiu împreuna cu reprezentantii Administratiei Nationale a 
Drumurilor, respectiv domnii Danila Bucsa, Radu Kramer si Aurel Petrescu. S-au 
abordat probleme legate de constituirea si utilizarea Fondului Special al Drumurilor 
cu particularitate spre zona de distributie a acestui fond în teritoriu, respectiv în 
judete. A fost o prima discutie ce se va continua la o data ulterioara. 

 
 

   
 
 

 
SECRETAR, 

 
                                                       Ioan Bivolaru 


