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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii
   

                                                               Bucureşti, 31.05.2001

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din data de 30.05.2001

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în data de 30
mai 2001, între orele 930-1600, având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind Programul
energetic nuclear naţional - continuarea dezbaterilor. (P.L.243/1999)

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

Industriei şi Resurselor.
În urma dezbaterilor, comisia a hotărât respingerea acestui proiect de act

normativ.
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.19/1999 privind acordarea unor facilităţi agenţilor
economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe,
uzate fizic sau moral, neamortizate integral. (P.L.230/1999)

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

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

favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat.
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2000 privind aprobarea scutirii de la pata
taxelor vamale a unei drage absorbant/refulante autopropulsată, cu magazie proprie
cu capacitate de 2500 m3. (P.L.579/2000)

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

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

avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat.
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4. Dezbaterea şi avizarea proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.181/2000 privind instituirea monopolului de stat asupra
comercializării alcoolului. (P.L.603/2000)

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

Finanţelor Publice.
În urma dezbaterilor, comisia a hotărât respingerea acestui proiect de act

normativ.

5. La "Diverse" s-au stabilit următoarele:
- Deplasarea comisiei, în perioada 12-13 iunie 2001, la Neptun-Olimp, în

urma invitaţiei transmise de Ministerului Turismului, pentru analiza situaţiei
turismului românesc.

- S-a hotărât ca şedinţa de lucru a comisiei din data de 20 iunie 2001 să
aibă loc la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, unde se vor
analiza problemele legate de reabilitarea căilor de comunicaţii din sistemul naţional
de transport, care face parte din coridoarele transeuropene de transport IV, VII şi IX,
care traversează România.

- S-a propus deplasarea comisiei la S.C. METROREX S.A., în urma
invitaţiei directorului societăţii pentru analizarea situaţiei actuale a reţelei de metrou,
posibilităţile de finanţare pentru dezvoltarea acestei reţele, precum şi pentru
reabilitarea trenurilor.

- S-a propus analizarea, în cadrul comisiei, a situaţiei transportului de
călători pe calea ferată şi posibilităţile de îmbunătăţire a condiţiilor de transport.

- S-a propus ca şedinţa de lucru a comisiei din 27 iunie 2001 să aibă loc
la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei în vederea analizării stadiului
introducerii şi utilizării tehnologiei informaţiei.

- S-a propus ca în lunile iulie şi august 2001, în timpul vacanţei
parlamentare, ca membrii comisiei să analizeze următoarele acte normative:

1. proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
meşteşugăreşti;

2. propunerea legislativă privind Legea cadru a cooperaţiei;
3. proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/1991

privind brevetele de invenţii.

SECRETAR,

Aurelia Vasile
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