
 

 1

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
      

            
Bucureşti, 05.06.2002 

 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 04 şi 05.06.2002  

 
 
 
  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 4 şi 
5 iunie 2002, cu următoarea ordine de zi: 
  1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.52/2002 pentru amânarea plăţii în vamă a taxei pe valoarea 
adăugată aferente importurilor de bunuri efectuate de Societatea Naţională de 
Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători - S.A. precum şi amânarea exigibilităţii 
taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri şi/sau prestări de servicii 
efectuate de persoane juridice române pentru realizarea proiectului de modernizare şi 
reparaţie generală a 100 vagoane de călători de către firma Alstom - De Dietrich 
Feroviaire din Franţa, finanţat din credit de la Banca Europeană de Reconstrucţie şi 
Dezvoltare şi Banca Paribas - Franţa, contractat cu garanţia statului. (P.L.267/2002) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz. 

 La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerului Finanţelor Publice. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de 
lege cu amendamente admise. 

 
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe 
căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române. 
(P.L.64/2002) - continuarea dezbaterilor 

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. 
În urma dezbaterilor, iniţiatorii propunerii legislative au hotărât retragerea 

proiectului. 
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3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. 
(P.L.570/2001) - continuarea dezbaterilor 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Dezvoltării şi Prognozei. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de 
lege cu amendamente admise. 

 
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.44/1998pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.39/1998 privind activitatea de standardizare naţională în România. (P.L.246/2002)  
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Industriei şi Resurselor. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate 
respingerea proiectului de lege. 
 
  5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă. 
(P.L.288/2001) 

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

Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie. 
Membrii comsiei au dezbătut proiectul de lege şi au hotărât ca dezbaterile 

să fie continuate într-o şedinţă viitoare a comisiei. 
 
   
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Cristian Buzea 
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