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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 12 şi 13 februarie 2002  

 
 

 
Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 12 

şi 13 februarie 2002, având următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.146/2001 pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor. (P.L.731/2002) 

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

pentru Protecţia Consumatorilor. 
Proiectul de lege a fost examinat şi avizat favorabil, cu unanimitate de 

voturi, cu amendamente admise. 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2001 pentru modificarea alin.(2) al art.4 
din Legea nr.35/1999 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi 
Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Naţională a Căilor Ferate Române 
(S.N.C.F.R.) pentru finanţarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la 
Luxemburg şi la Bucureşti la 30 iunie 1998. (P.L.24/2002) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci. 

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

Proiectul de lege a fost examinat şi avizat favorabil, cu unanimitate de 
voturi, în forma propusă de iniţiator. 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.39/1998 privind activitatea de standardizare naţională în 
România. (P.L.29/1998) 
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Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 

Industriei şi Resurselor. 
Proiectul de lege a fost examinat şi avizat favorabil cu amendamente 

admise, cu unanimitate de voturi. 
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.132/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor. (P.L.413/2000) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond împreună cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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

Proiectul de lege a fost examinat şi s-a hotărât respingerea acestuia. 
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.79/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor. (P.L.573/2001) 

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. 
Proiectul de lege a fost examinat, dezbaterile asupra acestuia urmând a fi 

reluate într-o şedinţă viitoare a comisiei. 
 
 
 

 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Cristian Buzea 
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