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Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrărilor în zilele de 

05 şi 06 martie 2002 având următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.18/2002 privind funcţionara sistemului naţional unic pentru 
apeluri de urgenţă. (P.L. 37/2002). 

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

Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor şi Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale. 

Proiectul de lege a fost avizat favorabil cu amendamente admise şi 
amendamente respinse. 

 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind regimul juridic al 

precursorilor care pot fi folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor. (P.L. 81/2002) 
Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia 

pentru sănătate şi familie. 
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului de 

Interne, Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Ministerului Industriei şi Resurselor, 
Direcţiei Generale a Vămilor. 

Proiectul de lege a fost avizat favorabil în forma propusă de iniţiator. 
 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.23/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare 
convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară 
nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare 
pentru măsura Construirea variantei de ocolire a oraşului Sibiu la standardele de 
autostradă, pe Coridorul de transport european nr.IV, România, semnat la Bruxelles 
la 20 august 2001 şi la Bucureşti la 10 octombrie 2001. (P.L. 90/2002) 

 



 

 

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 avizat favorabil în forma propusă de iniţiator. 
 
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.30/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.3 
alin.(2) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.149/2001 privind instituirea 
Tarifului intern de călători în transportul feroviar. (P.L. 100/2002) 

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 de membrii comisiei şi s-a hotărât 

amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă viitoare a comisiei. 
 
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 şi avizat favorabil cu amendamente 

admise şi amendamente respinse. 
 
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. 
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 

Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 
Proiectul de lege a fost examinat şi avizat favorabil cu amendamente 

admise şi amendamente respinse. 
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