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La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, 12 deputaţi fiind
absenţi.

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat  Dan Radu Ruşanu
preşedintele Comisiei.

Ordinea de zi propusă pentru această şedinţă a fost următoarea:

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
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participa la lucrările Comisiei, aceştia nu au dat curs invitaţiei, motiv pentru care va

contacta personal conducerea acestui minister în vederea eliminării în viitor a

situaţiilor de această natură.

De asemenea, s-a arătat caracterul de urgenţă a convocării şedinţei,

întrucât avizele solicitate în ziua de 6 februarie 2001 trebuie transmise Comisiilor

sesizate în fond până astăzi, 7 februarie 2001.

Având în vedere această situaţie (urgenţa avizării şi lipsa reprezentanţilor

Ministerului Industriei şi Resurselor) domnul preşedinte al Comisiei, Dan Radu

Ruşanu a prezentat conţinutul Ordonanţei de urgenţă  nr.216/2000.

Domnul deputat Armaş Iosif a precizat că problema conductelor

magistrale şi instalaţiilor anexe aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului,

gazolinei, condensatului şi etanului este o problemă veche a S.C. Conpect S.A.Ploieşti,

care trebuia rezolvată şi ca atare Ordonanţa este binevenită.

Domnul deputat Gheorghe Marcu a subliniat că, din punct de vedere a

Legii  contabilităţii, conducetele magistrale sunt de natura mijloacelor fixe şi ca atare,

ele trebuie să fie amortizate şi înregistrate ca elemente de cheltuieli sub forma de

amortizare. Ori, din conţinutul actului normatif aflat în dezbatere, nu rezultă care este

persoana juridică în evidenţele căreia se află înregistrate aceste mijloace fixe şi care ar

trebui să înregistreze amorotizarea pe cheltuieli şi să răspundă de reparaţiile şi

întreţinerea conducetelor magistrale.

Prin urmare, domnul deputat Marcu propune înfiinţarea, la nivel naţional,

a unui organism care să se ocupe de administrarea tuturor reţelelor de distribuţie, atât

ale gazului metan, al ţiţeiului, cât şi a energiei.

Domnul Dan Radu Ruşanu a precizat că toate aceste reţele de distribuţie

ar trebui să fie administrate de către Ministerul Industriei şi Resurselor.

Domnul deputat Iuliu Vida a precizat că problema evidenţei şi

amortizării conducetelor magistrale este clară, din moment ce  în conţinutul

Ordonanţei, la art.4, se precizează că acestea vor fi concesionate. In consecinţă aceste

bunuri de natura mijloacelor fixe rămân în evidenţele contabile ale S.C. Compet S.A.,

urmând a fi amortizate conform Legii amortizării şi respectându-se astfel prevederile

Legii contabilităţii.
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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 aprobată 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.

PREŞEDINTE,
        Dan Radu Ruşanu

 SECRETAR,
Iuliu Vida

                    Experţi parlamentari:
      Ştefan Condeescu

            Doina Leonte
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