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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii
   

                                                                                                        Bucureşti, 11.10.2001

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din 9 şi 10.10.2001

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 9 şi
10 octombrie 2001 având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene,
semnat la Bucureşti la 26 iulie 1993. (P.L. 531/2001)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerului Lucrărilor

Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
Proiectul de lege a fost examinat şi aprobat în forma adoptată de Senat.

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene,
semnat la Jakarta la 7 septembrie 1993. (P.L. 532/2001)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerului Lucrărilor

Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
Proiectul de lege a fost examinat şi aprobat în forma adoptată de Senat.

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.42/2001 privind aprobarea preluării de către Ministerul Lucrărilor
Publice, Transporturilor şi Locuinţei a drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv a obligaţiilor
de plată a cotizaţiei anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Organizaţiei
interguvernamentale pentru transporturile internaţionale feroviare (OTIF), constituită în
conformitate cu prevederile Convenţiei cu privire la transporturile internaţionale
feroviare (COTIF). (P.L. 535/2001)
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Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerului Lucrărilor

Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
Proiectul de lege a fost examinat şi aprobat în forma adoptată de Senat.

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.52/2001 pentru ratificarea Convenţiei nr.163/1987 privind bunăstarea
navigatorilor pe mare şi în port, adoptată la cea de a 74-a sesiune a Conferinţei generale
a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, la Geneva, la 8 octombrie 1987. (P.L. 536/2001)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerului Lucrărilor

Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
Proiectul de lege a fost examinat şi aprobat în forma adoptată de Senat.

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.69/2001 privind ratificarea Protocolului din 3 iunie 1999 pentru
modificarea Convenţiei privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată
la Berna la 9 mai 1980, (Protocolul 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie 1999. (P.L.
540/2001)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerului Lucrărilor

Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
Proiectul de lege a fost examinat şi aprobat în forma adoptată de Senat.

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.70/2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Poştale
Universale de la Beijing (1999). (P.L. 541/2001)

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

Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Ministerului Afacerilor Externe.
Proiectul de lege a fost examinat şi aprobat în forma adoptată de Senat.

7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.55/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor importuri
necesare Sucursalei ROMAG-PROD din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi
Nucleare. (P.L.538/2001)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din cadrul Ministerului Industriei

şi Resurselor şi Ministerului Finanţelor Publice.
Proiectul de lege a fost examinat şi avizat în forma adoptată de Senat.

8. Prezentare a situaţiei actuale a infrastructurii feroviare.



3

Au fost invitaţi reprezentanţi de la Ministerul Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei.

Domnul Tudor Florescu - secretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei a prezentat situaţia ctuală a infrastructurii feroviare şi a
parcului rulant, necesarul de reparaţii şi modernizări pe anul 2001 şi pe anul 2002,
situaţia realizării contractelor pe anul 2001 şi stadiul contractării lucrărilor pe anul 2002,
posibilităţile de reducere a cheltuielilor materiale privind întreţinerea, repararea şi
modernizarea materialului rulant şi a infrastructurii feroviare, posibilităţi de acoperire a
necesarului de resurse financiare.

Membrii comisiei au solicitat lămuriri suplimentare, primind răspunsuri
corespunzătoare de la specialiştii din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei, care urmează să fie transmise şi în scris.

SECRETAR,

Aurelia Vasile


							
	Bucuresti, 11.10.2001

