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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
      

            
Bucureşti, 24.04.2002 

 
 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 23 şi 24.04.2002  

 
 
 
  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 23 şi 
24 aprilie 2002, cu următoarea ordine de zi: 
  1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aderarea României la 
Convenţia privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990.  
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Direcţiei Generale a 
Vămilor. 
  Proiectul de lege a fost examinat şi aprobat în forma propusă de iniţiator. 
 
  2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi 
tehnologice.  

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

şi Cercetării şi Ministerului Dezvoltării şi Prognozei. 
În urma examinării proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât 

amânarea dezbaterii pentru o şedinţă viitoare. 
 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale.  
Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului Educaţiei 

şi Cercetării şi Ministerului Dezvoltării şi Prognozei. 
În urma examinării proiectului de lege, comisia a hotărât amânarea 

dezbaterilor pentru o şedinţă viitoare. 
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4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în 
proprietate industrială. 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Oficiului de Stat 

pentru Invenţii şi Mărci. 
Proiectul de lege a fost examinat şi aprobat cu amendamente admise. 
 
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 

privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul 
INTERBUS), semnat de România la Bruxelles, la 2 octombrie 2000.  
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Afacerilor Externe şi Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 
  Proiectul de lege a fost examinat şi aprobat în forma propusă de iniţiator. 
 
  6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.31/2002 privind serviciile poştale. (Continuarea dezbaterilor)  
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. 
  În urma examinării proiectului de lege, comisia a hotărât amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă viitoare. 
 
   
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Cristian Buzea 
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