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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

       
 Bucureşti, 03.10.2002 

                  
        
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 1 şi 2 octombrie 2002 

 
 

  1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.59/2002 pentru modificarea Legii nr.202/2000 privind unele măsuri pentru 
asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de 
vămuire. (P.L.403/2002) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Direcţiei Generale a 
Vămilor. 
  Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege şi au hotărât avizarea 
favorabilă cu amendamente admise. 
 
  2. Informare privind deplasarea la Bruxelles pentru discutarea unor aspecte 
asupra domeniului cooperaţiei cu delegaţi din Uniunea Europeană. 
 
  3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.104/1999 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie.(P.L.542/2000) 

 Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului Industriei 
şi Resurselor, Ministerului Finanţelor Publice şi Biroului Român de Metrologie Legală. 
  Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege şi au hotărât amânarea 
dezbaterilor pentru următoarea şedinţă a comisiei. 
  
  4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvenului nr.112/2002 pentru modificarea alineatului (1) al articolului 5 din 
Legea nr.469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei 
contractuale.(P.L.469/2002) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului Industriei 
şi Resurselor, Ministerului Dezvoltării şi Prognozei şi Ministerului Finanţelor Publice. 
  Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege şi au hotărât avizarea 
favorabilă cu amendamente admise şi respinse. 
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  5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.116/2002 privind modificarea Legii nr.373/2002 pentru 
aprobarea finanţării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor 
nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţă 
a navelor din parimoniul Companiei de Navigaţie Maritimă �Romline� � S.A. 
Constanţa.(P.L.473/2002) 

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 Autorităţii pentru Valorificarea 
Activelor Bancare. 
  Comisia a dezbătut proiectul de lege şi l-a avizat favorabil în forma 
prezentată de Guvern. 
 
  6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.110/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice 
sectorului de drumuri, achiziţionate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, către societăţile comerciale înfiinţate prin reorganizarea 
Regiei Autonome Administraţia Naţională a Drumurilor din România. (P.L.465/2002). 
  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. 
  Comisia a dezbătut proiectul de lege şi l-a avizat favorabil în forma 
prezentată de Guvern. 
 
  7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către 
transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refiuzat îmbarcarea pe nave aeriene 
regulate. (P.L.426/2002) 
  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. 
  Comisia a dezbătut proiectul de lege şi l-a avizat favorabil cu amendamente 
admise. 
 
 

 
 
 

SECRETAR, 
 

Aurelia Vasile 
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