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Bucureşti, 12.04.2002 

 
 

 
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 9 şi 10 aprilie 2002  
 
 
 

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 9 
şi 10 aprilie 2002 având următoarea ordine de zi: 
  1. Analiză privind scrisoarea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, precum şi scrisoarea Romtelecom referitoare la proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2002 privind funcţionarea Sistemului 
naţional unic pentru apeluri de urgenţă. 

La lucrările comisiei au participat domnii deputaţi Varujan Pambuccian, 
Alexandru Sassu şi Virgil Popa de la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor şi invitaţi din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei 
Informaţiei. 

Comisia a examinat proiectul de lege şi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui raport suplimentar cu amendamente admise şi respinse. 

 
2. 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 au participat invitaţi din partea Ministerului 

Dezvoltării şi Prognozei şi Ministerului Industriei şi Resurselor. 
Comisia a examinat proiectul de lege şi a hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă cu amendamente admise şi respinse. 
 
3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2002 pentru modificarea 
art.3 alin.(2) lit.(b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.149/2001 privind 
instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar.  
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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 aprobat, cu 23 voturi pentru şi 1 

împotrivă, în forma propusă de Guvern. 
 
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind respingerea 

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.  

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 aprobat în unanimitate, în forma 

adoptată de Senat. 
 
5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind garantarea 

plăţilor produselor şi serviciilor pentru companiile naţionale şi societăţile comerciale 
cu capital majoritar de stat.  

Cu această propunere legislativă comisia a fost sesizată în fond. 
La lucrările comisiei a participat domnul deputat Mircea Toader - 

iniţiatorul propunerii legislative. 
Comisia a examinat propunerea legislativă şi a hotărât, cu unanimitate 

de voturi, respingerea propunerii legislative. 
 
6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2002 pentru modificarea unor anexe la 
Legea bugetului de stat pe anul 2002, nr.743/2001, precum şi a altor acte normative.  

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

Finanţelor Publice, Ministerului Dezvoltării şi Prognozei şi Ministerului Industriei şi 
Resurselor. 

Comisia a examinat proiectul de lege şi, cu unanimitate de voturi, a 
avizat favorabil proiectul de lege în forma propusă de Guvern. 

 
7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind calitatea apei 

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

şi Protecţiei Mediului şi Ministerului Sănătăţii şi Familiei. 
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Comisia a examinat proiectul de lege şi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă în forma propusă de iniţiator. 

 
8. 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, au participat invitaţi din partea Ministerului 

Comunicaţilor şi Tehnologiei Informaţiei. 
Comisia a examinat proiectul de lege şi a hotărât continuarea 

dezbaterilor într-o şedinţă viitoare. 
 
9. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2002 pentru modificarea Legii nr.326/2001 
privind serviciile publice de gospodărire comunală. 

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

Industriei şi Resurselor. 
Comisia a examinat proiectul de lege şi a hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă în forma adoptată de Senat. 
 
 

 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Cristian Buzea 
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