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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTATILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
Tel : 313.66.43.  Fax : 315.34.01. 

 
         Bucuresti, 21.06.2000 
                   
        
 

SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din data de 21.06.2000 

 
 

  Comisia pentru industrii si servicii si-a desfasurat lucrarile în ziua de 
21.06.2000 între orele 900 - 1230 având urmatoarea ordine de zi:  
  1. Dezbaterea si avizarea în procedura de urgenta a proiectului de 
Lege privind activitatea de meteorologie. 
  Comisia a fost sesizata pentru aviz si a avut ca invitati conducerea 
generala si stiintifica a Institutului National de Meteorologie si Hidrologie si 
Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.  
  Plenul comisiei avizeaza în unanimitate acest proiect de lege cu 
mentiunea ca în plenul comisiei sesizata în fond sa se tina cont de mentiunile 
Consiliului Legislativ. 
  2. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonantei Guvernului nr.60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul 
gazelor naturale si proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta 
nr.44/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.60/2000 
privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale. 
  Comisia a fost sesizata în fond si a avut ca invitati reprezentanti 
juridici, tehnici si economici din Ministerul Industriei si Comertului. 
  Din discutiile plenului comisiei s-a ajuns la concluzia sa se discute 
proiectul de lege initial si cu amendamentele propuse de deputati, care au fost 
corelate cu cerintele U.E., dar numai dupa ce o subcomisie va analiza raportul 
întocmit de raportori comisiei împreuna cu initiatorul spre a rezolva punctele 
ramase în divergenta si a prezenta comisiei un punct de vedere final. 
  3. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonantei Guvernului nr.106/1999 privind contractele încheiate în afara spatiilor 
comerciale. 
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  Comisia a fost sesizata pentru aviz iar Comisia juridica, de disciplina 
si imunitati este sesizata în fond. 
  Comisia a avut ca invitati Oficiul pentru Protectia Consumatorilor. 
  Dupa dezbatere comisia si-a dat avizul favorabil fara amendamente. 
  4. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonantei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de 
turism în România. 
  Comisia a fost sesizata în fond. 
  Discutiile au avut la baza si avizele celorlalte comisii. Plenul comisiei 
a discutat si aprobat aceasta ordonanta cu amendamente admise si respinse. 
  Comisia a avut ca invitati Autoritatea Nationala pentru Turism si 
Ministerul Finantelor. Raportul comisiei va fi înaintat Camerei Deputatilor pentru 
dezbaterea în plenul sau. 
  5. Diverse. Nu au fost probleme de discutat. 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Istvan Antal 
  
 
 


