
1

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                             Bucureşti, 11.06.2001

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din 6 şi 7 iunie 2001

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele
de 6 şi 7 iunie 2001, având următoarea ordine de zi:

1.Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru respingerea
Ordonanţei Guvernului nr.25/1998 privind protecţia tranzitorie a brevetelor de
invenţie. (PL nr.274/1998)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru reexaminare în
fond.

Proiectul de lege s-a reexaminat şi s-a aprobat în forma prezentată de
Senat.

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru înfiinţarea
Companiei Naţionale pentru Tehnologii de Apărare. (PL nr.454/2000)

Cu acest act normativ comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările comisiei a  fost invitat iniţiatorul, dl.dep.Marcu Tudor.
Pentru act act normativ s-a dat raport de respingere.
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind Codul

dezvoltării şi utilizării  tehnologiilor informaţiei (PL nr.82/1998)
Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului

Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.
Se va discuta miercuri, 13 iunie, la Comisia pentru învăţământ,

ştiinţă, tineret şi sport pentru a se înainta raport comun.
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru respingerea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/1998 pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi
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serviciilor care se execută sau se prestează în ţară în cadrul activităţilor cu
caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al
regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei. (PL
nr.298/1998/1999)

Cu acest act normativ comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului

Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Oficiul Concurenţei.
Acest proiect a fost aprobat în forma prezentată de Senat.
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2000 pentru modificarea art.3 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.7/1998 privind preţurile şi tarifele
produselor şi serviciilor care se execută sau se prestează în ţară în cadrul
activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim
special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei.
(PL nr.502/2000)

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

Concurenţei.
Pentru acest proiect s-a dat raport se respingere.
6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.58/1999 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii
de turism din România. (PL nr.4741999)

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

Turismului.
S-a aprobat cu amendamente admise şi respinse.
7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2001 privind accelerarea şi finalizarea
procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism. (PL nr.315/2001)

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

Turismului şi Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor
Statului.

Pentru acest proiect s-a dat aviz favorabil cu amendamente admise şi
respinse.

8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/1999 pentru modificarea articolului
14 din Ordonanţe de urgenţă nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor
comerciale. (PL nr.406/1999)

Cu acest act normativ comisia a fost sesizată pentru aviz.
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La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Autorităţii
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului.

La acest proiect s-a dat aviz de respingere.
9. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.30/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.19/1992 privind activitatea de standardizare în România, precum şi
unele măsuri privind acreditarea organismelor de certificare şi a laboratoarelor.
(PL nr.286/1998)

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

Industriei şi Resurselor.
La acest act normativ s-a dat raport de respingere.
10. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.38/1998 privind acreditarea şi infrastructura pentru evaluarea
conformităţii. (PL nr.287/1998)

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

Industriei şi Resurselor.
Discuţiile s-au amânat pentru data de 22 iunie. Se aşteaptă punctul de

vedere al Ministerului Industriei şi Resurselor.
11. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.39/1998 privind activitatea de standardizare naţională
în România. (PL nr.29/1998)

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

Industriei şi Resurselor.
La acest proiect s-a data raport de respingere.
12. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.57/2000 pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului
nr.99/1999 privind atestarea agenţilor economici producători de bunuri materiale
destinate comercializării şi acordarea permisului de operare. (PL nr.38/2000)

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

Industriei şi Resurselor şi Ministerului Finanţelor Publice.
La acest proiect s-a dat raport de respingere.
13. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind regimul

juridic aplicabil societăţilor comerciale de tip holding. (PL nr.43/1999)
Cu acest proiect comisiei a fost sesizată în fond.
La lucrările comisiei a participat iniţiatorul.
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Discutarea acestui proiect s-a amânat deoarece se aşteaptă punctul de
vedere al iniţiatorului.

14. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.58/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor. (PL nr.544/2000)

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

Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
La acest act normativ s-a dat raport cu amendamente admise de

comisie.
15. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.87/2000 privind răspunderea producătorilor pentru
pagubele generate de produsele defectuoase. (PL nr.271/2000)

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

Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
La acest act normativ s-a dat raport de respingere.
16. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.94/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.19/1997 privind transporturile. (PL nr.585/2000)

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.
Acest proiect a fost aprobat cu amendamente admise.

SECRETAR,

Aurelia Vasile
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