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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
      

                   
Bucureşti, 12.06.2002 

 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 11 şi 12.06.2002  

 
 
 
 
  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
11 şi 12 iunie 2002, cu următoarea ordine de zi: 
  1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.178/2000 privind produsele 
cosmetice. (P.L.276/2002) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz. 

 La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Sănătăţii şi Familiei. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege şi l-au avizat 
favorabil, în unanimitate, cu amendamente admise. 

 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind agenţii 

comerciali permanenţi. (P.L.277/2002)  
Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz. 
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 

Justiţiei. 
Membrii comisiei au examinat proiectul de lege şi l-au avizat 

favorabil, în unanimitate, cu amendamente admise. 
 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor 
de piaţă. (P.L.288/2001)  
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie. 
 



 

 2 

 
 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege şi au hotărât ca 
dezbaterile să fie continuate într-o şedinţă viitoare a comisiei. 

 
  4. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2002 privind 
constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse 
petroliere. (P.L.274/2002) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 

Industriei şi Resurselor şi  Ministerului Fionanţelor Publice. 
Membrii comisiei au examinat proiectul de lege şi au hotărât ca 

dezbaterile să fie continuate într-o şedinţă viitoare a comisiei. 
 
5. Dezbatere generală asupra proiectului Legii minelor. 

(P.L.131/2002) 
Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Agenţiei 

Naţionale pentru Resurse Minerale, Ministerului Industriei şi Resurselor şi 
Ministerului Finanţelor Publice. 
  Membrii comisiei au examinat proiectul de lege şi au hotărât ca 
dezbaterile să fie continuate într-o şedinţă viitoare a comisiei. 
   
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Cristian Buzea 
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