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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
                                                        

                  Bucureşti, 13.06.2003 
                  

 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 10, 11 şi 12 iunie 2003 

 
 
 

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 10, 
11 şi 12 iunie 2003 cu următoarea ordine de zi: 

 
1. Întâlnire cu reprezentanţii Ministerului Industriei şi Resurselor, 

Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului şi ai asociaţiilor patronale din domeniul 
ambalajelor referitor la constituirea Fondului de mediu. 

Membrii comisiei au fost informaţi asupra punctelor de vedere ale 
specialiştilor privind modul de constituire a Fondului de mediu. În perioada 
următoare, Ministerul Industriei şi Resurselor şi Ministerul Apelor şi Protecţiei 
Mediului să facă propuneri corespunzătoare. 

 
  2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 
între Guvernul României şi Guvernul Republicii San Marino privind transporturile 
rutiere internaţionale, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2002.(P.L.356/2003) 
  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 să avizeze favorabil proiectul de lege, în 
forma adoptată de Senat. 
 
  3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale 
privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor minerale. (P.L.307/2003) 

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

Industriei şi Resurselor şi Gărzii Financiare Centrale. 
Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate în 

următoarea şedinţă a comisiei. 



 

 2 

 
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice. (P.L.707/2003). 

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, Ministerului de Interne şi Federaţiei 
Naţionale a  Sindicatelor Şoferilor din România. 

Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate în 
următoarea şedinţă a comisiei. 

 
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Protocolului privind înfiinţarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la 
Constanţa (România) la Omisalj (Croaţia) dintre România, Republica Federală 
Iugoslavia şi Republica Croaţia, semnat la Bucureşti la 10 septembrie 2002, la 
Acordul-cadru asupra cadrului instituţional pentru crearea sistemelor interstatale de 
transport de petrol şi gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999. (P.L.365/2003) 

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

Industriei şi Resurselor. 
Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege, în 

forma adoptată de Senat. 
 
6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/1998 privind energia electrică şi termică. 
(P.L.711/2003) 

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

Industriei şi Resurselor. 
Membrii comisiei au fost de acord cu respingerea proiectului de lege. 

 
7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind regimul 

substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. (P.L.346/2003) 
Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz. 
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 

Industriei şi Resurselor, Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului şi Ministerului 
Sănătăţii şi Familiei. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege cu 
amendamente admise. 
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8. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea anexei 
la Ordonanţa Guvernului nr.16/1999 privind aprobarea Programului prioritar de 
construcţie a autostrăzilor din România. (P.L.184/2003) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
La lucrările comisiei au participat iniţiatorii propunerii legislative şi 

specialişti din partea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 
Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege cu 

amendamente admise. 
 

9. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind administrarea şi 
exploatarea căilor ferate române. (P.L.302/2002) (continuarea dezbaterilor) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
La lucrările comisiei a participat domnul deputat Gheorghe Dinu şi 

specialişti din partea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 
Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate în 

următoarea şedinţă a comisiei. 
 

10. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind răspunderea 
transportatorilor aerieni şi a operatorilor aeronavelor civile care efectuează operaţiuni 
aeriene civile în spaţiul aerian naţional. (P.L.345/2003) 

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 să avizeze favorabil proiectul de lege cu 

amendamente admise. 
 

 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Aurelia Vasile 


	Bucuresti, 13.06.2003

