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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

                                                                                          Bucureşti, 05.09.2002 
 
 
 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 3 şi 4 septembrie 2002 

 
 
 

  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 3 şi 4 septembrie 2002, având următoarea ordine de zi: 
  1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Legii minelor. 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Agenţiei 
Naţionale pentru Resurse Minerale şi Ministerului Industriei şi Resurselor. 
  În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a 
proiectului de lege, cu amendamente admise şi amendamente respinse. 
 
  2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2002 pentru 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia 
consumatorilor. 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. 
  Membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o 
şedinţă viitoare. 
 
  3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru acceptarea 
amendamentelor la anexa Protocolul din 1978 referitor la Convenţia 
internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de 
Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC. 95(46) a 
Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 27 aprilie 2001. 
  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. 
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  În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a 
proiectului de lege în forma prezentată. 
 
  4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.50/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la 
art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea 
cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia 
Naţională a Rezervelor de Stat în anul 2001. 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Administraţiei 
Naţionale a Rezervelor de Stat şi Ministerului Industriei şi Resurselor. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise. 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Aurelia Vasile 


