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PARLA MENTUL  RO MÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢI LOR

Comisia pentru industrii si servicii

                                         Bucureşti, 06. 09. 2001

SI NTEZA LUCRĂRI LOR COMI SI EI
din data de 05.09.2001

Co mi si a pentru i ndus trii şi servi cii şi- a desf ăşurat lucr ările în dat a de 05
sept e mbri e 2001 având ur măt oarea ordi ne de zi:

1. Dezbat erea şi avi zarea, în procedur ă de urgenţă, a proiect ul ui de Lege
pentru aprobarea Or donanţei de urgenţă a Guvernul ui nr. 152/ 1999 pri vi nd produsel e
medicamentoase de uz uman.

Cu acest proiect de lege comi sia a fost sesizat ă pentru avi z.
La l ucr ările şedi nţei au partici pat invitaţi di n partea Mi nisterul ui Sănăt ăţii

şi Fa miliei şi Mi nisterul ui Industriei şi Resursel or.
Pr oi ect ul de lege a fost reexa mi nat şi aprobat cu a mendament e admi se.
2. Dezbat erea şi avi zarea proi ect ul ui de Lege pentru aprobarea Or donanţei

Guvernul ui nr. 97/1999 pri vi nd garant area f urnizării de servicii publice î n transport urile
rutier şi pe căile navi gabile interi oare.

Cu acest proiect de lege comi sia a fost sesizat ă î n fond.
La l ucr ările şedi nţei au partici pat invitaţi di n cadrul Mi nisterul ui

Lucr ăril or Publice, Tr ansport uril or şi Locui nţei.
Proiectul de lege a fost aprobat cu amendamente admise.
3. Dezbat erea şi avi zarea proi ect ul ui de Lege pri vi nd apr obarea

Or donanţei Guvernul ui nr. 10/ 2001 pentru modificarea art. 4 al Legii nr.118/ 1996
pri vi nd constit uirea şi  utilizarea Fondul ui special al drumuril or publice.

Cu acest proiect de lege comi sia a fost sesizat ă î n fond.
La l ucr ările şedi nţei au partici pat  invitaţi di n cadrul Mi nisterul ui

Lucr ăril or Publice, Tr ansport uril or şi Locui nţei.
Pr oi ect ul de lege a fost exa mi nat şi s- a hot ărât a mânarea l ui pentr u ca

mi ni sterele interesate să- şi for mul eze punct ele de vedere asupra amenda ment el or
prezentate.
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4. Dezbat erea şi avi zarea, în procedur ă de urgenţă,  a proi ect ul ui de Lege
pentru aprobarea Or donanţei de urgenţă a Guvernul ui nr. 88/ 2001 pri vi nd î nfii nţarea
Ofi ciilor Partici paţiil or Stat ul ui şi Pri vatizării în Industrie.

Cu acest proiect de lege comi sia a fost sesizat ă î n fond.
La l ucr ările şedi nţei au partici pat invitaţi di n cadrul Mi nisterul ui Industriei

şi Resursel or, Aut orit ăţii pentru Pri vatizarea şi Ad mi nistrarea Par ticipaţiil or St at ul ui şi
Mi ni sterul ui Fi nanţel or Publice.

Pr oi ect ul de lege a fost aprobat în for ma pr ezent at ă de Senat.
5. Dezbat erea general ă  a proi ect ul ui de Lege pentru modificarea şi

compl et area Legii nr. 64/1991 pri vi nd brevetele de i nvenţi e.
Cu acest proiect de lege comi sia a fost sesizat ă î n fond.
Pr oi ect ul de lege va fi  dezbăt ut pe arti cole î n şedi nţa comi siei di n

12.09.2001.
6. La punct ul " Di verse" s- au dezbăt ut  sesizările si ndi catel or şi

patronat el or care repr ezi nt ă acti vitatea de taxi metrie în l egăt ur ă cu i nci dent ele di ntre
taxi metri şti şi admi ni straţi a l ocal ă a muni ci pi ului I aşi ,  şi  a concl uz i onat ur măt oarel e:

- este necesar ă urgent area creerii cadrul ui de  r e glement are pentru a cest
mod de transport, deoarece conform prevederilor Legii nr.105/2000 pentru aprobarea
Or donanţei Guvernul ui nr. 44/1997 pri vi nd transport urile rutiere,  a c eastă acti vitate se
regl e ment ează pri ntr- o lege speci al ă;

- în ceea pri veşt e mot ivaţi a pri nci pal ă a conflict ul ui ,  respecti v modul ui de
vopsire a aut ovehi cul elor taxi , având î n vedere că l a Camera Deputaţil or  s - a  depus deja
un astfel de proi ect de lege,  care regl e ment ea z ă,  printre altele,  şi obiect ul af l at în
litigi u, comi sia consi der ă necesar să propună consiliul ui  munici pal Iaşi amânarea
aplicării prevederil or respecti ve până l a promul garea proiect ul ui de l ege .

SECRETAR,

Aurelia Vasile
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