PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii
Bucureşti, 29.11.2001

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din 27 şi 28.11.2001

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 27
şi 28 noiembrie 2001, având următoarea ordine de zi:
27.11.2001
S-au început dezbaterile la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. (P.L.
nr.570/2001).
Dezbaterile vor continua în şedinţa comisiei de săptămâna viitoare.
La dezbateri au participat reprezentanţii Ministerului Dezvoltării şi
Prognozei.
28.11.2001
1.

Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.149/2001 privind
instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar. (P.L. nr.656/2001)
Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond pentru examinare
în procedură de urgenţă.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din partea Ministerului
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
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Proiectul de lege a fost examinat de membrii comisiei şi, cu majoritate de
voturi, a fost aprobat cu amendamente admise.
2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
pentru ratificarea Acordului între România şi Comunitatea Europeană instituind
anumite condiţii pentru transportul rutier de mărfuri şi promovarea transportului
combinat, semnat la Luxemburg, la 28 iunie 2001. (P.L. nr.661/2001)
Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond pentru dezbatere şi
avizare în procedură de urgenţă.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din partea Ministerului
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
Proiectul de lege a fost examinat de membrii comisiei şi a fost aprobat în
unanimitate, în forma prezentată de iniţiator.
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege pentru aderarea României la
Acordul

privind

adoptarea

de

reglementări

tehnice

mondiale

aplicabile

autovehiculelor, precum şi echipamentelor şi componentelor ce pot fi montate şi/sau
utilizate pe autovehicule, încheiat la Geneva la 25 iunie 1998. (P.L. nr.653/2001)
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.
Proiectul de lege a fost examinat de membrii comisiei şi a fost aprobat în
unanimitate, în forma prezentată de iniţiator.

SECRETAR,
Aurelia Vasile
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