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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                                         Bucureşti, 29.08.2001

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din data de 28.08.2001

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 28
august 2001 între orele 830-1600 având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi
asistenţa medicală balneară şi de recuperare..

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

şi Familiei şi Ministerului Industriei şi Resurselor.
În urma dezbaterilor comisia a hotărât respingerea acestui proiect de act

normativ.
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman.
Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din partea Ministerului Sănătăţii

şi Familiei, Ministerului Industriei şi Resurselor şi a Societăţii Naţionale PLAFAR
S.A..

În urma dezbaterilor şi a solicitării ministerului iniţiator, comisia a hotărât
amânarea dezbaterilor cu două săptămâni.

3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2001 privind
reglementarea situaţiei juridice a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi
al produselor petroliere, a staţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente
aferente.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
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La lucrările şedinţei au participat invitaţi din partea Ministerului
Industriei şi Resurselor, Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor
Statului, Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale pentru Resurse
Minerale.

În urma dezbaterilor comisia a hotărât cu majoritate de voturi avizarea
favorabilă a proiectului de lege în forma propusă de iniţiator.

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată.

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 unanimitate de voturi avizarea

favorabilă, cu amendamente, a proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

SECRETAR,

Aurelia Vasile
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