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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

    
    

 Bucureşti, 05.11.2002 
         
                
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din perioada 28 - 31 octombrie 2002 

 
 
 

  1. Primirea unei delegaţii a Ligii Sindicatelor Miniere "Valea Jiului" 
pentru găsirea unor soluţii optime necesare rezolvării problemelor vitale pentru 
activitatea economică din Valea Jiului. 
  Delegaţia Ligii Sindicatelor Miniere a prezentat necesarul de investiţii 
pe anul 2003 şi a solicitat sprijinul Comisiei pentru industrii şi servicii în vederea 
asigurării fondurilor necesare. 
  Membrii comisiei au hotărât să constituie o subcomisie pentru 
problemele Văii Jiului care să ţină legături cu sindicatele, conducerea 
administrativă, organele administraţiei publice locale şi centrale, în vederea 
soluţionării problemelor din această zonă. 
  2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei 
Naţionale  "Apele Române". (P.L.512/2002) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz. 
  La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Apelor şi 
Protecţiei Mediului. 
  Membrii comisiei au hotărât să amâne dezbaterea pentru şedinţa 
următoare. 
  3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2002 privind asigurarea transparenţei în 
domeniul ajutorului de stat şi al relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi 
întreprinderile publice, precum şi completarea art.6 din Legea nr.143/1999 privind 
ajutorul de stat. (P.L.398/2002) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  Raportorii au prezentat membrilor comisiei stadiul lucrărilor de 
modificare şi completare a actului normativ. 
  Membrii comisiei au hotărât ca proiectul de lege să fie supus spre 
avizare şi dezbatere într-o şedinţă viitoare. 
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  4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.104/1999 pentru modificarea şi completarea prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie. 
(P.L.542/2000) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  Raportorii au prezentat membrilor comisiei stadiul lucrărilor de 
modificare şi completare a actului normativ. 
  Membrii comisiei au hotărât ca proiectul de lege să fie supus spre 
avizare şi dezbatere într-o şedinţă viitoare. 
  5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu 
şi în interes personal pe căile ferate române. (P.L.233/2000) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  Raportorii au prezentat membrilor comisiei stadiul lucrărilor de 
modificare şi completare a actului normativ. 
  Membrii comisiei au hotărât ca proiectul de lege să fie supus spre 
avizare şi dezbatere într-o şedinţă viitoare. 
  6. Dezbaterea şi avizarea 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, prin inspecţia tehnică periodică. 
(P.L.394/2000) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  Raportorii au prezentat membrilor comisiei stadiul lucrărilor de 
modificare şi completare a actului normativ. 
  Membrii comisiei au hotărât ca proiectul de lege să fie supus spre 
avizare şi dezbatere într-o şedinţă viitoare. 
  7. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de 
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind activitatea 
comercială. (P.L.364/2002) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  Raportorii au prezentat membrilor comisiei stadiul lucrărilor de 
modificare şi completare a actului normativ. 
  Membrii comisiei au hotărât ca proiectul de lege să fie supus spre 
avizare şi dezbatere într-o şedinţă viitoare. 
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