
 

 1 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
      

                
Bucureşti, 04.04.2002 

 
 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 02 şi 03.04.2002  

 
 
 
  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
02 şi 03 aprilie 2002 având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor 
industriale.  

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

Dezvoltării şi Prognozei şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 
Dezbaterea proiectului va continua în şedinţele următoare. 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor 
ştiinţifice şi tehnologice.  

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

Dezvoltării şi Prognozei şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 
Dezbaterea proiectului va continua în şedinţele următoare. 
3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

privind 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.  

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
Dezbaterea s-a amânat pentru şedinţa următoare la care urmează să fie 

invitaţi reprezentanţi ai SNAM - S.A. şi ai Agenţiei Naţionale pentru Resurse 
Minerale. 
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4. 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 pentru aviz. 
La lucrările comisiei au participat reprezentanţi ai Ministerului Industriei 

şi Resurselor, Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie şi 
Ministerului Finanţelor Publice. 

Proiectul de lege a fost avizat favorabil cu amendamente admise. 
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.31/2002 privind serviciile poştale.  
Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
La lucrările comisiei a participat domnul Dan Nica - ministrul 

comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei. 
S-a început dezbaterea pe articole urmând să se definitiveze în şedinţa 

următoare.  
6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind unele măsuri 

pentru întărirea disciplinei contractuale.  
Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz. 
La lucrările comisiei a participat domnul secretar de stat Gheorghe 

Ţiplica - Ministerul Dezvoltării şi Prognozei. 
Dezbaterea proiectului va continua în şedinţa următoare. 
 
 
 

 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Cristian Buzea 
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