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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                                         Bucureşti, 17.05.2001

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din data de 16.05.2001

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în ziua de
16.05.2001 între orele 900 - 1630 având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.18/2000 privind unele măsuri pentru aprobarea şi
implementarea Programului Special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate şi a
altor zone cu dezechilibre economice şi sociale.

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

Finanţelor Publice, Ministerului Industriei şi Resurselor, Ministerului Dezvoltării şi
Prognozei şi Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului.

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât
respingerea acestui act normativ.

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.17/1999 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Serviciului
Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare.

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

Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
În urma dezbaterilor, comisia a hotărât cu unanimitate de voturi avizarea

favorabilă  a proiectului de lege cu amendamente admise de comisie.
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.15/1999 privind înfiinţarea Academiei Române de Aviaţie.
Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din partea Ministerului

Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
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Comisia a hotărât amânarea dezbaterilor, urmând a se aştepta punctul de
vedere al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă,
tineret şi sport privind acest act normativ.

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului
de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială
de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" S.A. pentru finanţarea Proiectului de
modernizare a metroului Bucureşti, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie
2000.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din partea Ministerului

Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerului Finanţelor Publice.
În urma dezbaterilor, comisia a hotărât cu unanimitate de voturi avizarea

favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de iniţiator.
5. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.205/1999 privind aprobarea
scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de hârtie de ziar, prin exceptare de la
prevederile Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat.

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

Industriei şi Resurselor, Ministerului Finanţelor Publice şi Administraţiei Naţionale a
Rezervelor de Stat.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului
de lege în forma prezentată de Senat.

6. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr.21/2001 pentru suspendarea
aplicării Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi
serviciilor de piaţă.

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

Finanţelor Publice şi Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.
Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât avizarea favorabilă a

proiectului de lege în forma prezentată de Senat.
7. La punctul "Diverse" s-au discutat următoaele:
A fost prezentat un material privind vizita de documentare în Valea Jiului

a unor membri ai Comisiei pentru industrii şi servicii la invitaţia Ligii Sindicatelor
Miniere Valea Jiului.

S-a hotărât continuarea dezbaterilor începute săptămâna trecută la
Ministerul Industriei şi Resurselor (la invitaţia domnului ministru Dan Ioan Popescu),
privind "Strategia Naţională de Dezvoltare Energetică a României pe termen mediu
2001-2001".
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Cu ocazia dezbaterii proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de
împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială de
Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" S.A. pentru finanţarea Proiectului de
modernizare a metroului Bucureşti, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie
2000, directorul general al societăţi comerciale a solicitat o dezbatere la sediul
"Metrorex" în prezenţa membrilor comisiei privind dezvoltarea transportului cu
metroul în Bucureşti şi perspectivele în ceea ce privesc investiţiile pe infrastructură.

SECRETAR,

Cristian Buzea
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