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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

                     Bucureşti, 09.12.2002 
            
               
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 3, 4 şi 5 decembrie 2002 

 
 
   
  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 3, 4 şi 
5 decembrie 2002 având următoarea ordine de zi: 
  1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
privind organizarea pieţei tutunului brut în România. (P.L.535/2002) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz. 
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului Agriculturii, 

Alimentaţiei şi Pădurilor şi Consiliului Concurenţei. 
Membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 

amendamente admise. 
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea anexei la 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor 
reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei. (P.L.258/2002) - 
continuarea dezbaterilor 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 

La lucrările comisiei au participat iniţiatorii propunerii legislative şi invitaţi 
din partea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 

Membrii comisiei au hotărât respingerea propunerii legislative. 
3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2002 privind înfiinţarea 
Administraţiei Naţionale "Apele Române". (P.L.512/2002) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz. 
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului Apelor şi 

Protecţiei Mediului, Ministerului Industriei şi Resurselor şi Ministerului Administraţiei 
Publice. 

Membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 
amendamente admise. 

4. 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) 
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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. 
La solicitarea iniţiatorului, membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor 

pentru următoarea şedinţă a comisiei. 
5. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice. 
(P.L.618/2002). 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz. 
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului Industriei şi 

Resurselor. 
Membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

prezentată. 
6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în 
normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa 
conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică. (P.L. 394/2000) 

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. 
Membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 

amendamente admise şi amendamente respinse. 
7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind efectuarea inspecţiei 

tehnico-periodice a remorcilor pavilion apicol. (P.L.455/2002) 
Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
La lucrările comisiei au participat iniţiatorii propunerii legislative şi invitaţi 

din partea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 
Membrii comisiei au hotărât respingerea propunerii legislative. 
8. 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. 
Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate în următoarea 

şedinţă a comisiei. 
9. 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) 

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

Resurselor, Biroul Român de Metrologie Legală. 
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Membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 
amendamente admise. 

 
10. Dezbaterea şi avizarea Raportului Comisia pentru învăţământ asupra 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/1999 privind înfiinţarea 
Academiei Române de Aviaţie. (P.L.235/2001). 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului Lucrărilor 
Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 

Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate în următoarea 
şedinţă a comisiei. 

11. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2002 pentru punerea în 
aplicarea a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare. 
(P.L.615/2002). 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia 
pentru apărare, ordine publică, şi siguranţă naţională. 

La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului Industriei şi 
Resurselor şi Ministerului Finanţelor Publice. 

Membrii celor două comisiei au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de 
lege cu amendamente admise. 

12. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative privind activitatea comercială. (P.L.364/2002) 

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

Registrului Comerţului. 
Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate în şedinţa 

următoare a comisiei. 
13. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.152/2002 privind organizarea şi funcţionarea societăţilor 
comerciale de turism balnear şi de recuperare. (P.L.593/2002) 

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

şi Ministerului Sănătăţii şi Familiei. 
Membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 

amendamente admise şi respinse. 
 
 
 
 

SECRETAR, 
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Aurelia Vasile 


	Bucuresti, 09.12.2002

