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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 19.10.2006
            Nr.23/88/2006

BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar asupra propunerii

legislative privind promovarea utilizării în transporturi a biocarburanţilor sau a

altor carburanţi regenerabili, primit cu adresa nr.P.l.x 397/2006.

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face

parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

Iulian Iancu

industrii
Original
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Prezentul raport suplimentar  înlocuieşte în totalitate raportul comisiei transmis cu
adresa nr.23/88 din data  de 13.09.2006

RAPORT  SUPLIMENTAR
asupra propunerii legislative privind promovarea utilizării în transporturi a

biocarburanţilor sau a altor carburanţi regenerabili

În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre o

nouă dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind promovarea utilizării în

transporturi a biocarburanţilor sau a altor carburanţi regenerabili, transmis cu

adresa nr.P.L.x 397 din 25 aprilie 2006, în vederea reexaminării şi depunerii

unui nou raport, conform hotărârii plenului Camerei Deputaţilor din data de 12

octombrie 2006.

Comisia pentru industrii şi servicii a reexaminat propunerea

legislativă în şedinţa din data de 18 octombrie 2006.

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, doamna Fer Adela -

consilier şi doamna Livanu Georgeta - consilier din partea Ministerului Economiei

şi Comerţului şi doamna Bara Liliana - director, doamna Roşu Nicoleta - consilier

şi domnul Trusca Vlad – şef serviciu din partea Ministerului Mediului şi

Gospodăririi Apelor.
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 22 de

deputaţi membri ai comisiei.

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face

parte din categoria legilor ordinare.

În urma dezbaterii propunerii legislative, comisia a hotărât, cu

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor menţinerea

raportului iniţial de respingere a acesteia.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi

ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera

Deputaţilor este Cameră decizională.

                 PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

                   Iulian Iancu                                             Aurelia Vasile

Consilier,
Carmela Negulescu
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