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AL 
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Prezentul raport înlocuieşte raportul distribuit anterior cu nr.23/106/23.06.2004 

 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul înlocuitor asupra proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2004 pentru 
aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport al 
Gazelor Naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităţi în 
perioada mai 2004 - noiembrie 2005, transmis comisiei noastre cu adresa P.L.x 383 
din 15 iunie 2004, în vederea dezbaterii şi avizării, în fond, în procedură de urgenţă, şi 
înregistrat la Comisia pentru industrii şi servicii sub nr.23/106 din 16 iunie 2004. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  Potrivit art.75 alin.(3) din Constituţia României, republicată, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

 
        
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
István Antal 
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RAPORT    ÎNLOCUITOR 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2004 pentru aprobarea 

Programului de dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport al Gazelor Naturale pentru alimentarea  
cu gaze naturale a unor localităţi în perioada mai 2004 - noiembrie 2005 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii 
şi servicii a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.33/2004 pentru aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport al 
Gazelor Naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităţi în perioada mai 2004 - noiembrie 2005, transmis cu 
adresa P.L.x 383 din 15 iunie 2004, înregistrat la Comisia pentru industrii şi servicii sub nr.23/106 din 16 iunie 2004. 
  Potrivit art.75 alin.(3) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
  Senatul a adoptat acest proiect de lege în şedinţa din 14 iunie 2004, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) 
din Constituţia României, republicată. 
  Cu avizul nr.840 din 14 mai 2004, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a avizat favorabil proiectul 
de lege cu avizul nr.26/1911/21.06.2004. 
  Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei pentru industrii şi 
servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 22 iunie 2004. 
  Obiectul de reglementare al proiectului de lege îl constituie aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului 
Naţional de Transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităţi, în perioada mai 2004 - 
noiembrie 2005. 

 



  În conformitate cu prevederile art.52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, la lucrările comisiei au fost 
invitaţi, din partea Ministerului Economiei şi Comerţului, doamna Rodica Dumitriu - director general şi domnul Corneliu 
Condrea - director general adjunct. 
  După examinarea proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună 
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2004 pentru aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport al Gazelor 
Naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităţi în perioada mai 2004 - noiembrie 2005, cu amendamente 
admise. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 25 membri ai comisiei. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendament propus 
Autorul 

 

Motivaţia Camera 
decizională 

0 1 2 3 4 
  

 
________ 

 
 
 

La Anexă, după nr. crt.5, se introduce nr. 
crt.6 cu următorul cuprins: 
"6. Denumirea obiectivului: Alimentarea cu 
gaze naturale a municipiului Giurgiu şi a 
comunelor Crevedia Mare, Bucşani, Clejani, 
Letea Nouă, Ghimpaţi, Schitu, Stoeneşti şi 
Frăţeşti amplasate pe direcţia de consum 
Crevedia Mare - Giurgiu. 
Caracteristici tehnico-economice 
- Fizic (mm x km): 600 x 62,9 
- Valoric (mil.euro): 15,8 
 

 
 
Alimentarea cu gaze 
naturale a municipiului 
Giurgiu şi a comunelor 
menţionate a fost omisă 
din anexă deşi conducta 
magistrală care se va 
realiza traversează judeţul 
Giurgiu pe direcţia de 
consum         a        zonelor  

Camera 
Deputaţilor 
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Etape de realizare a obiectivelor 
- Elaborare documentaţie: iulie 2004 
- Achiziţie lucrări: iulie 2004 
- Execuţia lucrărilor 
         2004 - Fizic (km): 28 
                  - Valoric (mil.euro): 7 
         2005  - Fizic (km): 34,9 
                  - Valoric (mil.euro): 8,8 
Termen PIF: Noiembrie 2005 
Scopul investiţiei: Alimentarea cu gaze 
naturale a municipiului Giurgiu şi a 
comunelor amplasate pe direcţia de consum 
Crevedia Mare - Giurgiu (consum casnic - 
circa 30.000 Nmc/h şi consum CET - circa 
30.000 Nmc/h) 
 
Dep.Marin Cristea - PSD 
Dep.Ion Rădoi - PSD 
 

prevăzute în prezenta 
ordonanţă. 

Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

István Antal 
 
Expert, 
Silvia Vlăsceanu 
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