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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTATILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
Tel : 313.66.43.  Fax : 315.34.01. 

 
      

                                       Bucuresti, 11.05.2000 
         
         

 
SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 

din data de 11.05.2000 
 
 
  Comisia pentru industrii si servicii si-a desfasurat lucrarile în ziua de 
11.05.2000 între orele 900-1600 având urmatoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea si avizarea în procedura de urgenta a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr.36/2000 pentru modificarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr.158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de 
produse strategice. 

Sesizata pentru aviz. 
2. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei 

Guvernului nr.57/1998 privind aprobarea participarii Ministerului Turismului la 
Comisia Europeana de turism si la Asociatia de Promovare Turistica Internationala - 
"Die Donau". 

Sesizata în fond. 
3. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Deciziilor 

nr.5/1997 si nr.8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România si 
statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS). 

Sesizata în fond. 
4. Diverse. 
La punctul 1 de pe ordinea de zi comisia a avizat favorabil proiectul de 

lege cu unanimitate de voturi, avizul urmând a fi înaintat Comisiei pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala care este sesizata în fond. 

La punctul 2 de pe ordinea de zi comisia a analizat si dezbatut proiectul de 
lege, acesta fiind avizat favorabil, raportul urmând a fi înaintat spre dezbatere în plenul 
Camerei Deputatilor în forma prezentata de Senat. 

La punctul 3 de pe ordinea de zi comisia a analizat si dezbatut proiectul de 
lege, acesta fiind avizat favorabil, raportul urmând a fi înaintat spre dezbatere în plenul 
Camerei Deputatilor în forma prezentata de Senat. 

La punctul 4 diverse, s-a analizat situatia investitiilor românesti în 
strainatate (ex: Krivoi-Rog - Ucraina, Pucheng - China, Kao-Kun - Coreea), pe baza 
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unor materiale trimise la comisie de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii 
Teritoriului si Ministerul Industriei si Comertului. 

Din numarul total al membrilor comisiei au absentat dl. dep. Traian 
Basescu - PD si dl. dep. Ioan Muresan - PNTCD. 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Ioan Bivolaru 


