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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
      

            
Bucureşti, 23.05.2002 

 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 21 şi 22.05.2002  

 
 
 
  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 21 şi 
22 mai 2002, cu următoarea ordine de zi: 
  1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2002 privind aprobarea 
scoaterii din rezervele de stat a cantităţii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea 
Comercială LETEA - S.A. Bacău. (P.L.245/2002) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Autorităţii pentru 
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi din partea Administraţiei 
Naţionale a Rezervelor de Stat. 
  Membrii comisiei au examinat proiectul de lege şi au hotărât cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise. 
 
  2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi serviciile în porturi. 
(P.L.231/1999) 

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. 
Membrii comisiei au examinat proiectul de lege şi au hotărât amânarea 

dezbaterilor pentru şedinţa următoare a comisiei. 
 
3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe 
Căile Ferate Române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române. 
(P.L.64/2002) 

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

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege şi au hotărât amânarea 
dezbaterilor pentru şedinţa următoare a comisiei. 

 
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.31/2002 privind serviciile poştale. (Continuarea dezbaterilor) 
(P.L.45/2002) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. 
  Membrii comisiei au continuat examinarea proiectului de lege şi au hotărât 
continuarea dezbaterilor în şedinţa următoare. 
 
   
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Cristian Buzea 
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