PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii
Bucureşti, 21.11.2002

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din 19 şi 20 noiembrie 2002

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de
19 şi 20 noiembrie 2002 având următoarea ordine de zi:
1. Analiză privind dezvoltarea actuală şi viitoare a zonei RoşiaMontana, respectiv proiectul de punere în exploatare a zăcământului aurifer RoşiaMontana judeţul Alba.
La iniţiativa comisiei, domnul secretar de stat din Ministerul Industriei
si Resurselor Gavril Baican şi domnul consilier Ion Badea din Ministerul Apelor şi
Protecţiei Mediului au prezentat situaţia punerii în exploatare a zăcământului aurifer
de la Roşia Montana, judeţul Alba şi implicaţiile socio-economice ale acestui
proiect. Membrii comisiei au adresat o serie de întrebări invitaţilor, stabilind ca
răspunsurile să fie prezentate în şedinţa comisiei din data de 3 decembrie 2002.
La lucrări au participat şi reprezentanţi ai presei.
2. Stadiul realizării acţiunilor în domeniul privatizării prevăzut în
planul de acţiune al programului de guvernare pe perioada 2001-2004 - Oficiul
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.
La solicitarea comisiei, domnul Constantin Nedelcu - adjunctul şefului
Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie a prezentat activitatea
acestei instituţii şi stadiul privatizării societăţilor aflate în portofoliul Ministerului
Industriei şi Resurselor. Deoarece problemele ridicate de deputaţi ar fi necesitat şi
prezenţa reprezentanţilor ANRE şi ANRGN, s-a decis reluarea discuţiilor în şedinţa
din 4 decembrie 2002.
3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind efectuarea
inspecţiei tehnico-periodice a remorcilor pavilion apicol. (P.L.455/2002)
Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
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La lucrările comisiei au participat iniţiatorii propunerii legislative şi
invitaţi din partea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
Ţinând seama de faptul că propunerea respectivă se regăseşte în alte
acte normative, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, ca
propunerea legislativă să fie avută în vedere la dezbaterea şi avizarea în comisie a
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2000 privind
certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind
siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei.
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.39/2000 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor
contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul. (P.L.24/2000)
Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi.
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a
proiectului de lege, cu amendamente admise.
5. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.140/2002 privind
transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului şi
administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare, în proprietatea
Agenţiei naţionale pentru Locuinţe, respectiv în domeniul public al statului şi în
administrarea Ministerului de Interne. (P.L.560/2002)
Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci.
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Autorităţii pentru
Valorificarea Activelor Bancare şi Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor
şi Locuinţei.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a
proiectului de lege.
6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea
Ordonanţei Guvernului nr.19/1997 privind transporturile. (P.L.287/2002)
Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările comisiei au participat iniţiatorii propunerii legislative şi
invitaţi din partea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât amânarea
dezbaterilor pentru şedinţa viitoare a comisiei.
7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.130/2000 privind regimul juridic al contractelor la
distanţă.
Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
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La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a
proiectului de lege cu amendamente admise.
8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei
Naţionale "Apele Române".
Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât amânarea discutării
proiectului de lege pentru şedinţa următoare a comisiei.

VICEPREŞEDINTE,
Ioan Bivolaru
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