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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

    
    

 Bucureşti, 17.10.2002 
         
                
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 15, 16 şi  17 octombrie 2002 

 
 
 

  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
15, 16 şi 17 octombrie 2002 având următoarea ordine de zi: 
  1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind acceptarea de 
către România a amendamentelor la Codul internaţional de management pentru 
exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional 
de management al siguranţei - Codul I.S.M.), adoptate de către Organizaţia 
Maritimă Internaţională prin Rezoluţia M.S.C.104 (73) din 5 decembrie 2000 şi 
pentru modificarea Legii nr.85/1997 privind acceptarea de către România a Codului 
internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru 
prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul 
I.S.M.), adoptat de către Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia A 
741(18) din 4 noiembrie 1993. (P.L.457/2002) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de 
lege cu amendamente admise. 
 
  2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi 
perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi 
rutiere naţionale. (P.L.36/2002) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să amâne 
examinarea proiectului de lege pentru o şedinţă viitoare a comisiei. 
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  3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu 
şi în interes personal pe căile ferate române. (P.L.233/2000) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să amâne 
examinarea proiectului de lege pentru o şedinţă viitoare a comisiei. 
 
  4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.104/1999 pentru modificarea şi completarea prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie.(P.L.542/2000) 
(continuarea dezbaterilor) 

 Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Industriei şi Resurselor şi Biroului Român de Metrologie Legală. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au fost de acord cu propunerea 
Ministerului Industriei şi Resurselor şi Biroului Român de Metrologie Legală de 
amânare a dezbaterii în vederea prezentării unor noi propuneri de amendare a 
prevederilor proiectului de lege. 
 
   
   
 
 

 
SECRETAR, 

 
Aurelia Vasile 
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