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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii
   

                                                                                                      Bucureşti, 27.09.2001

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din 25 şi 26.09.2001

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în data de 25 şi
26 septembrie 2001 având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi
completarea Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenţii.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată  în fond.
În urma dezbaterilor, comisia a hotărât cu majoritate de voturi,

respingerea propunerii legislative deoarece obiectul acestei propuneri a fost inclus în
proiectul de Lege de modificare şi completare a Legii nr.64/1991 privind brevetele de
invenţie.

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului
între Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc privind transporturile rutiere
internaţionale şi a Protocolului la acesta, semnate la Bucureşti la 25 aprilie 1996. (P.L.
477/2001)

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 majoritate de voturi, avizarea

favorabilă a proiectului de lege în forma propusă de Guvern.
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului

privind serviciile aeriene între Guvernul României şi Guvernul Republicii Namibia,
semnat la Bucureşti la 3 iulie 1996. (P.L. 476/2001)

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 majoritate de voturi, avizarea

favorabilă a proiectului de lege în forma propusă de Guvern.
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4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea
Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii
Turcia privind crearea unei linii directe de ferry-boat între Samsun şi Constanţa,
semnat la Ankara la 15 iulie 1996. (P.L.475/2001)

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 majoritate de voturi, avizarea

favorabilă a proiectului de lege în forma propusă de Guvern.
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea
Ministerului Transporturilor. (P.L. 444/1999)

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 majoritate de voturi, avizarea

favorabilă a proiectului de lege, cu amendamente admise.
6. Comisia a hotărât, cu majoritate de voturi, ca pe data de 10.10.2001, ora

1500, să se organizeze împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei şi Ministerul Finanţelor Publice o dezbatere asupra situaţiei infrastructurii
căilor ferate, în mod deosebit asupra situaţiei podurilor şi podeţelor feroviare şi în
legătură cu necesitatea alocării de fonduri pentru reabilitarea acestora.

SECRETAR,

Aurelia Vasile
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