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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 7 februarie 2001, având la ordinea de zi următoarele:

1. Dezbaterea spre avizare simplă, în procedură de urgenţă,  a proiectul de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/2000 privind

reglementarea situaţiei juridice a conductelor magistrale şi a instalaţiilor,

echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului,

gazolinei, condensatului şi etanului, adoptat de Senat în şedinţa din 16 ianuarie 2001.

2. . Dezbaterea spre avizare simplă, , în procedură de urgenţă, a  proiectului de

Lege privind respingerea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.293/2000 pentru

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/2000 privind

reglementarea situaţiei juridice a conductelor magistrale şi a instalaţiilor,

echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului,

gazolinei, condensatului şi etanului, adoptat de Senat în şedinţa din 16 ianuarie 2001.

Supusă la vot ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate.

In deschiderea lucrărilor, domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a precizat

că, deşi reprezentanţii Ministerului Industriei şi Resurselor- au fost convocaţi pentru a

participa la lucrările Comisiei, aceştia nu au dat curs invitaţiei, motiv pentru care va
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contacta personal conducerea acestui minister în vederea eliminării în viitor a

situaţiilor de această natură.

Domnul preşedinte al Comisiei, Dan Radu Ruşanu a prezentat conţinutul

Ordonanţei de urgenţă nr.216/2000.

La dezbateri a luat cuvântul domnul deputat Marcu Gheorghe care a

subliniat necesitatea precizării în ordonanţa discutată a persoanelor juridice care au

obligaţia evidenţierii şi amortizării conductelor magistrale.

Domnul deputat Iuliu Vida a intervenit precizând că acest aspect rezultă

din art.4 al Ordonanţei de urgenţă nr.216/2000.

Cu unanimitate de voturi, proiectul de lege privind aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situaţiei

juridice a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe,

aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi

etanului, a fost aprobat în forma  adoptată de Senat.

La punctul 2 al ordinei de zi privind dezbaterea proiectului de Lege

pentru respingerea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.293/2000 de modificarea şi

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea

situaţiei juridice a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor

anexe, aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi

etanului, domnul vicepreşedinte al Comisiei, Marin Gheorghe, a prezentat motivaţia

propunerii de respingere de către Senat a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.293/2000.

Intrucât conţinutul acestei ordonanţe a fost preluat ca amendamente în

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.216/2000, discutată la

pct.l al ordinei de zi, domnul deputat Marin Gheorghe propune comisiei aprobarea

respingerii acestei Ordonanţe, aşa cum a procedat Senatul.

Cu majoritate de voturi, proiectul de Lege privind respingerea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.293/2000 a fost aprobat.
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Din totalul de 31 deputaţi, membrii ai Comisiei au absentat 12, astfel:

Grup parlamentar PDSR: Arnăutu Eugen, Cazan Leonard, Godja Petru, Popescu Ioan

Dan, Puwak Hildegard, Sersea Nicolae, Spiridon Nicu; Grup parlamentar PRM:

Florescu Nicolae Doru, Maior Dorin Lazăr, Rădulescu Eml Grigore; Grup parlamentar

PD: Bran Vasile, Man Mircea.

 PREŞEDINTE,
        Dan Radu Ruşanu

         SECRETAR,
Iuliu Vida

                        Experţi parlamentari:
                Ştefan Condeescu

    Doina Leonte


	Dan Radu Rusanu

