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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 19 şi 20.02.2002  

 
 

 
Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 19 

şi 20 februarie 2002 având următoarea ordine de zi: 
1. 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. (Continuarea dezbaterilor) 
(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. 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de 
dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti - 
Otopeni. (P.L.230/2000) 

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. 
Proiectul de lege a fost examinat şi avizat favorabil cu majoritate de 

voturi, cu amendamente admise şi amendamente respinse. 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.98/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţională de 
transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. (P.L.586/2000) 
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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. 
Proiectul de lege a fost examinat şi avizat favorabil, în unanimitate, cu 

amendamente admise. 
4. 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. 
Proiectul de lege a fost examinat, dezbaterile asupra acestuia urmând a fi 

reluate în şedinţa următoare a comisiei. 
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a 
infrastructurii de transport rutier. (P.L.34/2002) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.  
Comisia a hotărât amânarea dezbaterilor pentru şedinţele următoare. 
6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat. 
(P.L.35/2002) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
Comisia a hotărât amânarea dezbaterilor pentru şedinţele următoare. 
7. 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) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
Comisia a hotărât amânarea dezbaterilor pentru şedinţele următoare. 
 
 
 

 
 

SECRETAR, 
 

Cristian Buzea 
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