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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
      

            
Bucureşti, 16.05.2002 

 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 14 şi 15 mai 2002  

 
 
  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 14 şi 
15 mai 2002, cu următoarea ordine de zi: 
  1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2002 privind modificarea şi 
completarea articolului 3 din Ordonanţa Guvernului nr.11/2000 pentru ratificarea 
Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltarea privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a 
impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari SUA, semnat la Bucureşti la 13 
octombrie 1999. (P.L.232/2002) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului Industriei şi 
Resurselor. 
  Membrii comisiei au examinat proiectul de lege şi l-au avizat favorabil, cu 
amendamente admise. 
  2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei 
care îi revine României, în calitatea sa de participant la Aranjamentul de la Wassenaar 
pentru controlul exporturilor de arme convenţionale şi produse şi tehnologii cu dublă 
utilizare - Elemente iniţiale - adoptat la 11-12 iulie 1996 şi amendat la 6-7 decembrie 
2001. (P.L.218/2002) 

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

pentru Controlul Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice. 
Membrii comisiei au examinat proiectul de lege şi l-au avizat favorabil, în 

forma propusă de iniţiator. 
3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2002 privind prevenirea, 
reducerea şi controlul integrat al poluării. (P.L.223/2002) (continuarea dezbaterilor) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz. 
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La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului Apelor şi 
Protecţiei Mediului şi Ministerului Industriei şi Resurselor. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege şi au hotărât să se facă o 
intervenţie la comisia avizată în fond şi la Biroul Permanent, pentru amânarea examinării 
acestui proiect. 

4. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2002 pentru ratificarea 
Memorandumului de Înţelegere privind cooperarea sub auspiciile Protocolului de la 
Kyoto, articolul 6, prin proiecte cu aplicare comună între România şi Olanda, semnat la 
Haga, la 23 noiembrie 1999. (P.L.234/2002) 

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 Industriei şi Resurselor. 
Membrii comisiei au examinat proiectul de lege şi l-au avizat favorabil în 

forma adoptată de Senat. 
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea finanţării 

repatrierii persoanlului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de 
transport, achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţă a navelor din 
patrimoniul Companiei de navigaţie maritimă "ROMLINE" - S.A. Constanţa. 
(P.L.227/2002) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 

 La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Bancare, Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului şi Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 
  Membrii comisiei au examinat proiectul de lege şi l-au aprobat în forma 
adoptată de Senat. 
  6. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice. 
(P.L.195/2002) (continuarea dezbaterilor) 
  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 şi Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. 
  Membrii comisiei au examinat proiectul de lege şi l-au avizat favorabil cu 
amendamente admise şi amendamente respinse. 
   
 
 

SECRETAR, 
 

Cristian Buzea 
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