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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din data de 31.01.2002  
 
 
  Comisia pentru industri şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în data de 31 
ianuarie 2002 având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
Protocolului adiţional nr.10, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 2001, la Acordul 
Central European de Comerţ Liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992. 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
La lucrări au participat invitaţi din partea Ministerului Afacerilor Externe 

şi Ministerului Finanţelor Publice. 
Proiectul de lege a fost examinat şi aprobat în forma propusă de iniţiator. 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.183/2001 pentru ratificarea Protocolului 
adiţional nr.11, semnat la Bucureşti, la 16 noiembrie 2001, la Acordul Central 
European de Comerţ Liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992. 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
La lucrări au participat invitaţi din partea Ministerului Afacerilor Externe 

şi Ministerului Finanţelor Publice. 
Proiectul de lege a fost examinat şi aprobat în forma propusă de iniţiator. 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.179/2001 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.271/2000 privind regimul activităţilor de 
transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului 
lichid. 

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

Resurselor. 
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Proiectul de lege a fost examinat, membrii comisiei hotărând respingerea 
ordonanţei de urgenţă. 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea 
construcţiei de locuinţe pentru tineret şi săli de sport. 

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

Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerului Lucrărilor Publice, 
Transporturilor şi Locuinţei. 

Proiectul de lege a fost examinat de membrii comisiei, dezbaterile asupra 
acestuia urmând a fi reluate în şedinţele următoare ale comisiei. 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.173/2001 privind majorarea capitalului social al Societăţii 
Copmerciale "Compania naţională pentru transporturi aeriene - TAROM" S.A. prin 
conversia în acţiuni a creanţelor unor unităţi de aviaţie civilă. 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
La lucrări au participat invitaţi din partea Ministerului Lucrărilor Publice, 

Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerului Finanţelor Publice. 
Proiectul de lege a fost examinat de membrii comisiei, dezbaterile asupra 

acestuia urmând a fi reluate în şedinţele următoare ale comisiei. 
 
 
 

 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Aurelia Vasile 
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