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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTATILOR 

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

 
 

                                     Bucuresti, 12.10.2000 
 
 
 

SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din data de  11.10.2000 

 
 
  1. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.145/2000 cu privire la rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2000. 

Sesizata pentru aviz, comisia a avut ca invitati Ministerul Industriei si 
Comertului, Ministerul Finantelor, Ministerul Transporturilor. 

Dupa dezbateri în plen comisia a hotarât avizarea favorabila a 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.145/2000 si trimiterea acesteia la Comisia 
pentru buget, finante si banci. 

2. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonantei Guvernului nr.41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea 
Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (A.N.R.G.N.).  

Sesizata în fond, comisia a avut ca invitati Ministerul Industriei si 
Comertului, A.N.R.G.N. 

În urma discutiilor comisia a avizat favorabil Ordonanta Guvernului 
nr.41/2000. 

3. Dezbaterea si avizarea propunerii legislative privind Flota 
Comerciala Româna, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei 
Guvernului nr.116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de 
transport maritim international si a propunerii legislative pentru sprijinirea 
agentilor economici care desfasoara activitati de transport pe caile navigabile 
interioare, precum si pentru revitalizarea industriei navale aferente, comisia fiind 
sesizata în fond. 

Invitati: Ministerul Transporturilor, Fondul Proprietatii de Stat, 
Agentia de Valorificare a Activelor Bancare. 

Au fost analizate cele trei proiecte si s-au hotarât urmatoarele: 
respingerea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 
nr.116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport 
maritim international, iar cele doua propuneri legisltive vor fi comasate si se va 
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face un proiect comun pe structura propunerii legislative privind Flota Comerciala 
Româna, propunerea legislativa pentru sprijinirea agentilor economici care 
desfasoara activitati de transport pe caile navigabile interioare, precum si pentru 
revitalizarea industriei navale aferente fiind înglobata în cealalta propunere 
legislativa. 

Pentru o mai buna edificare asupra situatiei flotei comerciale 
românesti s-a propus solicitarea unor documente de la Ministerul Transporturilor, 
Fondul Proprietatii de Stat, precum si de la AVAB, propunere care a întrunit 
unanimitate de voturi. 

4. La acest punct al ordinii de zi s-a propus înfiintarea unei subcomisii 
de analiza a constituirii si utilizarii Fondului special al drumurilor, votata în 
unanimitate. 

 
 
 
 
 
      

SECRETAR, 
 

Ioan Bivolaru 


