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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                                    Bucureşti, 25.05.2001

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din data de 24.05.2001

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în data de
24.05.2001 între orele 930-1630 având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/1998 privind organizarea
activităţii de asistenţă medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu
atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de
Sănătate a Transporturilor.

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

Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
În urma dezbaterilor, comisia a hotărât cu unanimitate de voturi avizarea

favorabilă a proiectului de lege, cu amendamente admise de comisie.
2. Dezbaterea şi avizarea a proiectului de Lege privind Programul

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

Industriei şi Resurselor.
Comisia a hotărât amânarea dezbaterilor, urmând a se primi punctul de

vedere al Ministerului Industriei şi Resurselor.
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.45/2001 privind producţia de apă grea în perioada 2001-
2004 la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi acumularea acesteia de către
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
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La lucrările şedinţei au participat invitaţi din partea Ministerului
Industriei şi Resurselor şi Ministerului Finanţelor Publice.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât cu unanimitate de voturi avizarea
favorabilă a proiectului de lege, cu amendamente admise de comisie.

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind evaluarea
conformităţii produselor.

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

Industriei şi Resurselor, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
În urma dezbaterilor, comisia a hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea

favorabilă a proiectului de lege, cu amendamente admise de comisie.

SECRETAR,

Aurelia Vasile
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