PARL A M E N TU L RO M Â NIEI
CA MERA DEPUTAŢI LOR
Co misia pentru industriisiservicii

Bucureşti, 06. 09. 2001

SI NTEZA LUCRĂRI LOR COMI SI EI
din data de 05.09.2001
Co mi si a pentru i ndus trii şi ser vi cii şi- a des f ăşurat l ucr ările î n dat a de 05
sept e mbri e 2001 având ur măt oarea or di ne de zi:
1. Dezbat erea şi avi zarea, î n pr ocedur ă de urgenţă, a pr oi ect ul ui de Lege
pentru apr obarea Or donanţei de urgenţă a Guver nul ui nr. 152/ 1999 pri vi nd pr odusel e
medicamentoase de uz uman.
Cu acest proi ect de lege co mi si a a fost sesi zat ă pentru avi z.
La l ucr ările şedi nţei au partici pat i nvit aţi di n part ea Mini st erul ui Sănăt ăţi i
şi Fa miliei şi Minist erul ui Industriei şi Res ursel or.
Pr oi ect ul de lege a fost reexa mi nat şi apr obat cu a menda ment e admi se.
2. Dezbat erea şi avi zarea pr oi ect ul ui de Lege pentru apr obarea Or donanţei
Guver nul ui nr. 97/ 1999 pri vi nd garant area f urni zării de servi cii publice î n transport urile
rutier şi pe căil e navi gabil e i nt eri oare.
Cu acest proi ect de lege co mi si a a fost sesi zat ă î n fond.
La l ucr ările şedi nţei au partici pat i nvit aţi di n cadr ul Minist erul ui
Lucr ăril or Publi ce, Tr ansport uril or şi Locui nţei.
Proiectul de lege a fostaprobat cu amendamente admise.
3. Dezbat erea şi avi zarea pr oi ect ul ui de Lege pri vi nd apr obarea
Or donanţei Guver nul ui nr. 10/ 2001 pentru modifi carea art. 4 al Legii nr. 118/ 1996
pri vi nd constit uirea şi utilizarea Fondul ui speci al al drumuril or publi ce.
Cu acest proi ect de lege co mi si a a fost sesi zat ă î n fond.
La l ucr ările şedi nţei au partici pat invitaţi di n cadr ul Minist erul ui
Lucr ăril or Publi ce, Tr ansport uril or şi Locui nţei.
Pr oi ect ul de lege a fost exa mi nat şi s- a hot ărât a mânarea l ui pentr u ca
mi ni st erel e i nt eresat e să- şi for mul eze punct ele de vedere asupra amenda ment el or
prezentate.
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4. Dezbat erea şi avi zarea, î n pr ocedur ă de urgenţă, a proi ect ul ui de Lege
pentru apr obarea Or donanţei de urgenţă a Guver nul ui nr. 88/ 2001 pri vi nd î nfii nţarea
Ofi ciil or Partici paţi il or St at ul ui şi Pri vatizării î n Industrie.
Cu acest proi ect de lege co mi si a a fost sesizat ă î n fond.
La l ucr ările şedi nţei au partici pat i nvit aţi di n cadr ul Minist erul ui Industriei
şi Resursel or, Aut orit ăţi i pentru Pri vatizarea şi Ad mi ni strarea Par tici paţi il or St at ul ui şi
Mi ni st erul ui Fi nanţel or Publi ce.
Pr oi ect ul de lege a fost apr obat în for ma pr ezent at ă de Senat.
5. Dezbat erea general ă a pr oi ect ul ui de Lege pentru modifi carea şi
co mpl et area Legii nr. 64/ 1991 pri vi nd brevetele de i nvenţi e.
Cu acest proi ect de lege co mi si a a fost sesi zat ă î n fond.
Pr oi ect ul de lege va fi dezbăt ut pe arti col e î n şedi nţa co mi si ei di n
12.09.2001.
6. La punct ul " Di vers e" s- au dezbăt ut sesi zările si ndi cat el or şi
patronat el or care repr ezi nt ă acti vitat ea de taxi metri e în l egăt ur ă cu i nci dent el e di ntre
taxi metri şti şi admi ni straţi a l ocal ă a muni ci pi ului I a şi , şiconcl
a uz i onat ur măt oarel e:
- est e necesar ă ur gent area cree rii cadr ul ui de r e glement are pentru a cest
mod de transport, deoarece conform prevederilor Legii nr.105/2000 pentru aprobarea
Or donanţei Guver nul ui nr. 44/ 1997 pri vi nd transport urile rutiere, a c east ă acti vitat e se
regl e ment ează pri ntr- o lege speci al ă;
- î n ceea pri veşt e mot ivaţi a pri nci pal ă a conflict ul ui , respecti v modul ui de
vopsire a aut ovehi cul el or taxi , având î n vedere că l a Ca mera Deput aţi l or s - a depus dej a
un astfel de pr oi ect de lege, care regl e ment e a z ă, iprntre altel e, şi obi ect ul af l at în
liti gi u, comi si a consi der ă necesar să pr opună c onsili ul ui muni ci pal Iaşi amânarea
apli cării prevederil or respecti ve până l a pr omul garea proiect ul ui de l e ge .

SECRETA R,
Aurelia Vasile
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