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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 19, 20 şi 21.03.2002  

 
 
 
  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
19, 20 şi 21 martie 2002 având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului de Comerţ Liber între România şi Republica Lituania, semnat la Vilnius, la 
26 noiembrie 2001. 

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

Afacerilor Externe. 
În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât avizarea 

favorabilă a proiectului de lege şi trimiterea lui spre dezbatere şi adoptare în plenul 
Camerei Deputaţilor în forma prezentată de iniţiator. 

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

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.169/2001 privind utilizarea 
unor sume destinate restructurării şi reorganizării agenţilor economici din sectorul 
producţiei de apărare.  

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

Industriei şi Resurselor şi Ministerului Finanţelor Publice. 
Proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu amendamente admise, cu 

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

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2000 privind unele 
măsuri referitoare la preţurile şi tarifele pentru energia electrică şi termică.  

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
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La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Oficiului 
Concurenţei, Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei şi 
Ministerului Industriei şi Resurselor. 

În urma dezbaterilor, cu 4 voturi contra, comisia a avizat favorabil 
proiectul de lege şi a hotărât trimiterea lui spre dezbatere şi adoptare în plenul 
Camerei Deputaţilor, cu amendamente admise şi respinse. 

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

privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării, 
funcţionării şi a activităţii legate de privatizare derulate prin Oficiul Participaţiilor 
Statului şi Privatizării în Industrie.  

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

Industriei şi Resurselor şi Ministerului Finanţelor Publice. 
Dezbaterile asupra proiectului de lege vor continua în următoarea 

şedinţă a comisiei. 
 
5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind amenajarea 

complexă a râului Argeş în aval de Bucureşti şi reluarea lucrărilor la canalul 
navigabil Dunăre - Bucureşti.  

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 Ministerului Apelor şi Protecţiei 
Mediului. 

Cu unanimitate de voturi, proiectul de lege a fost respins. 
 
6. Finalizarea dezbaterilor la proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.79/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, în legătură cu amendamentul 
propus de domnul deputat Robert  Raduly la art.12.  

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. 
Dezbaterile asupra proiectului de lege vor fi continuate într-o şedinţă 

viitoare a comisiei. 
 
7. Diverse 
La punctul "Diverse" a fost prezentat proiectul de Lege pentru 

acceptarea Amendamentului la Convenţia de la Basel (1989) privind controlul 
transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora. 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz. 
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În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a acestui 
proiect de lege în forma prezentată de iniţiator. 

Tot la "Diverse" s-a stabilit ca şedinţa de marţi, 26.03.2002 să se 
desfăşoare la sediul Ministerului Industriei şi Resurselor care va prezenta problemele 
sectorului gazelor naturale. De asemenea, s-a comunicat membrilor comisiei 
hotărârea Biroului Permanent ca să fie transmis avizul comisiei referitor la proiectul 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2002 privind constituirea şi 
funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, proiect a cărui dezbatere va fi 
începută în zilele următoare. 

 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Cristian Buzea 
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