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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 26, 27 şi 28.03.2002  

 
 
 
  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
26, 27 şi 28 martie 2002 având următoarea ordine de zi: 

1. Domnul Ministru Dan Ioan Popescu a prezentat o informare cu privire 
la starea de fapt în sectoarele gazelor naturale şi petrolului, strategiile de dezvoltare a 
acestor domenii. Şedinţa comisiei s-a desfăşurat la sediul Ministerului Industriei şi 
Resurselor. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru 
utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale. 

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 avizat favorabil cu amendamente admise şi 

amendamente respinse. 
3. Dezbaterea şi avizarea 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 în fond. 
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 

Industriei şi Resurselor şi Ministerului Finanţelor Publice. 
Proiectul de lege a fost examinat de membrii comisiei şi s-a hotărât 

amânarea dezbaterilor până la şedinţa următoare. 
4. 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..  

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
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La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 

Proiectul de lege a fost avizat favorabil cu 22 voturi pentru şi 2 voturi 
împotrivă, cu amendamente admise şi amendamente respinse.  

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul 
combinat de mărfuri. 

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 avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, cu 

amendamente admise. 
6. La "Diverse" s-a discutat proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.178/2001 pentru completarea anexei la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor 
reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei. 

În urma discuţiilor cu reprezentantul Ministerului Industriei şi 
Resurselor - domnul secretar de stat Romulus Moucha şi al Oficiului Concurenţei, s-a 
hotărât amânarea dezbaterii pentru şedinţa următoare când vor fi invitaţi şi 
reprezentanţi ai SNAM S.A. şi ANRM.  
 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Cristian Buzea 
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