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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

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

 
 

                                          Bucureşti, 16.02.2000  
              
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din data de 16.02.2000 

 
 

  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările şedinţei în 
ziua de 16.02.2000 între orele 930-1500, în prezenţa tuturor membrilor comisiei, 
având următoarea ordine de zi: 
  1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru 
prevenirea incapacităţii de plată. 
  2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.202/1999 pentru modificarea Ordonanţei nr.118/1999 
privind achiziţiile publice. 
  3. Dezbaterea şi avizarea: 
  3.1. proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport 
maritim internaţional. 
  3.2. propunerii legislative privind Flota Comercială Română. 
  3.3. propunerii legislative pentru sprijinirea agenţilor economici care 
desfăşoară activităţi de transport pe căile navigabile interioare, precum şi pentru 
revitalizarea industriei navale aferente. 
  În cadrul şedinţei s-au dezbătut şi avizat următoarele acte normative: 
  1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru 
prevenirea incapacităţii de plată. 
  Cu acest proiect de lege comisia noastră este sesizată în fond.  

Au fost invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Industriei şi Comerţului şi 
Ministerului Finanţelor. S-a început discutarea proiectului de lege cu reprezentanţii 
Ministerului Industriei şi Comerţului, dar lipsind reprezentanţii Ministerului 
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Finanţelor (care erau direct vizaţi în lămurirea unor articole din ordonanţă) 
preşedintele de şedinţă a hotărât (cu avizul tuturor deputaţilor) suspendarea 
discuţiilor şi amânarea dezbaterii ordonanţei până la viitoarea şedinţă din data de 
23.02.2000. 
  2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.202/1999 pentru modificarea Ordonanţei nr.118/1999 
privind achiziţiile publice. 
  Cu acest proiect de lege comisia noastrăeste sesizată în fond. 
  Fiind prezent iniţiatorul, ordonanţa s-a dezbătut şi avizat cu 
unanimitate de voturi în forma prezentată de Guvern, raportul comisiei urmând a fi 
înaintat spre dezbatere în plenul Camerei Deputaţilor. 
  3. Dezbaterea şi avizarea: 
  3.1. proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport 
maritim internaţional. 
  3.2. propunerii legislative privind Flota Comercială Română. 
  3.3. propunerii legislative pentru sprijinirea agenţilor economici care 
desfăşoară activităţi de transport pe căile navigabile interioare, precum şi pentru 
revitalizarea industriei navale aferente. 

Aceste acte normative au fost amânate în vederea obţinerii punctului 
de vedere al Guvernului dat fiind că au obligaţii bugetare. 

Din numărul total al membrilor comisiei au absentat dl. deputat 
Băsescu Traian - PD şi Mureşan Ioan - PNŢCD. 

 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Ioan Bivolaru 
 
 
 

 


