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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 27 şi 28.02.2002  
 
 
 
  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
27 şi 28 februarie 2002 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.3/2002 privind unele măsuri 
de ajutor pentru asigurarea condiţiilor minime de subzistenţă a echipajelor ambarcate 
la bordul unor nave maritime de transport şi pentru menţinerea în siguranţă a unor 
nave aflate în patrimoniul C.N.M. ROMLINE S.A., precum şi alocarea unui fond 
special pentru Şantierul Naval Constanţa, în vederea achiziţionării de echipamente 
individuale de protecţia muncii. (P.L.61/2002) 

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 şi Autorităţii pentru Valorificarea 
Activelor Bancare. 

Proiectul de lege a fost examinat şi avizat favorabil cu majoritate de 
voturi, cu amendamente admise. 

 
2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2002 privind amânarea 
plăţii în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate 
de firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum şi amânarea exigibilităţii 
taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri şi/sau prestări de servicii 
efectuate de persoane juridice române către această firmă pentru asamblarea a 18 
trenuri noi de metrou. (P.L.62/2002) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz. 
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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. 

 
3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.171/2001 pentru aprobarea 
modificării denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import a 
României, precum şi a taxelor vamale de bază aferente acestora. (P.L.59/2002) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz. 
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Direcţiei Generale a 

Vămilor. 
Proiectul de lege a fost examinat şi avizat favorabil, în unanimitate, în 

forma prezentată de iniţiator. 
 
4. 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. 
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. 
 
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.5/2002 pentru modificarea şi completarea articolului 4 din 
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
(P.L.29/2002) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz. 
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, în 

forma propusă de iniţiator. 
 
6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legi nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
8P.L.56/2002) 

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

Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 
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  Proiectul de lege a fost examinat şi avizat favorabil în forma propusă de 
iniţiator. 
 
  7. Dezbaterea asupra sesizării Grupului parlamentar al Partidului 
Democrat, din adresa nr.23/35/2002 din 18.02.2002 privind aprobarea de către 
Guvernul României a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.177/2001, Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.180/2001 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.186/2001 şi intervenţia din scrisoarea Comisiei Europene primită de Guvernul 
României. 
  Comisia a hotărât formarea unui grup de raportori care să întocmească o 
informare pentru comisie, pe baza răspnsurilor iniţiatorilor ordonanţelor de urgenţă 
menţionate. 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Cristian Buzea 
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