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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

         Bucureşti, 12.09.2002 
                   
        
 

COMUNICAT  DE  PRESĂ 
 
 

  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 10 şi 11 septembrie 2002, cu următoarea ordine de zi: 
  1. Discuţii pe marginea proiectelor de legi ale cooperaţiei. 
  Cu aceste proiecte de legi, comisia a fost sesizată în fond împreună 
cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare. 
  Membrii celor două comisii au stabilit ca dezbaterile să fie continuate 
într-o şedinţă viitoare. 
  2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.42/2002 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 
2002. 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Finanţelor Publice, Ministerului Industriei şi Resurselor, Ministerului Lucrărilor 
Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerului Turismului, Ministerului 
Dezvoltării şi Prognozei, Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Agenţiei 
Naţionale pentru Resurse Minerale. 
  Membrii comisiei au hotărât  avizarea favorabilă a proiectului de 
lege, cu recomandări. 
  3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2002 privind 
asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de 
termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale.  
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond împreună cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
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La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Industriei şi Resurselor, Ministerului Administraţiei Publice, Ministerului 
Finanţelor Publice. 

Membrii celor două comisii au hotărât amânarea dezbaterilor pentru 
o şedinţă viitoare. 

4. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2002 pentru 
recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice şi apă.  

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond împreună cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Industriei şi Resurselor, Ministerului Administraţiei Publice, Ministerului 
Finanţelor Publice. 

Membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă 
viitoare. 

5. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de 
Lege pentru modificarea art.40 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în 
construcţii.  

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

Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 
Membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă 

viitoare. 
6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 privind certificarea şi/sau omologarea 
echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la 
vehicule rutiere. Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 

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. 
 
 

 
SECRETAR, 

 
Aurelia Vasile 
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