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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii
Tel : 335.88.69.  Fax : 315.34.01.

                               Bucureşti, 13.09.2001

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 11, 12 şi 13.09.2001

Comisiei pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în data de 11,
12 şi 13 septembrie 2001, având următoarea ordinea de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.29/2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenţia referitoare la
Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiată la
Londra la 20 octombrie 1972. (P.L.nr.439/2001)

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, Ministerul Finanţelor Publice.
Proiectul de lege a fost examinat şi aprobat în forma prezentată de Guvern.
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.31/2001 pentru acceptarea Codului internaţional pentru transportul în
siguranţă al cerealelor în vrac (Codul internaţional pentru cereale), adoptat prin
Rezoluţia M.S.C.23(59) a Comitetului Securităţii Maritime al Organizaţiei Maritime
Internaţionale, la Londra la 23 mai 1991. (P.L.nr.440/2001)

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, Ministerul Finanţelor Publice.
Proiectul de lege a fost examinat şi aprobat în forma prezentată de Guvern.
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.30/2001 privind acceptarea amendamentelor la Convenţia internaţională
asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, adoptate de Adunarea
Organizaăiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.784(19), la Londra, la 23
noiembrie 1995. (P.L.nr.441/2001)

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, Ministerul Finanţelor Publice.
Proiectul de lege a fost examinat şi aprobat în forma prezentată de Guvern.
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4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.38/2001 privind Acceptarea Anexei III, amendată, şi a unor
amendamente la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către
nave, modificată prin Protocolul Încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL
73/78). (P.L.444/2001)

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 şi Consiliul Concurenţei.
Proiectul de lege a fost examinat şi aprobat în forma prezentată de Guvern.
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.49/2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenţia
internaţională pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972.
(P.L.nr.448/2001)

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, Ministerul Finanţelor Publice.
Proiectul de lege a fost aprobat cu amendamente admise.
6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.56/2001 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor pentru Reparaţia
capitală cu modernizare pentru creşterea siguranţei şi a capacităăii Centralei
Hidroelectrice Porţile de Fier I. (P.L. nr.450/2001)

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

şi Resurselor şi Ministerului Finanţelor Publice.
Acest proiect de lege a fost examinat şi adoptat în forma prezentată de

Guvern.
7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.60/2001 pentru modificarea art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.29/1994
privind utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic.
(P.L.nr.453/2001)

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

şi Resurselor şi Ministerului Finanţelor Publice.
Acest proiect de lege a fost examinat şi adoptat în forma prezentată de

Guvern.
8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.67/2001 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2000 privind
plata cu prioritate a obligaăiilor către regiile autonome şi societăţile/companiile
naţionale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanţia
statului. (P.L. 547/2001)

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

şi Resurselor şi Ministerului Finanţelor Publice.
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Acest proiect de lege a fost examinat şi adoptat în forma prezentată de
Guvern.

9. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.78/2001 pentru modificarea Legii nr.199/2000 privind utilizarea eficientă
a energiei.

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

şi Resurselor şi Ministerului Finanţelor Publice.
Acest proiect de lege a fost examinat şi adoptat cu amendamente admise.
10. Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii

nr.64/1991 privind brevetele de invenţie. (P.L. 378/200).
Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Oficiului de Stat

pentru Invenăii şi Mărci şi Ministerului Industriei şi Resurselor.
Acest proiect de lege a fost examinat pe articole, urmând ca în şedinţa

urmatoare să se aprobe raportul asupra acestui proiect de lege.
11. Reexaminarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2001 privind unele măsuri pentru
achiziţionarea metalelor neferoase, aliajelor acestora şi a deşeurilor neferoase
reciclabile.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
Acest act normativ a fost reexaminat şi aprobat în forma adoptată de Senat.
12. La "Diverse" domnul Ministru Miron Mitrea a prezentat  punctul de

vedere al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei asupra procesului
de privatizare a Companiei Naţionale TAROM S.A., precum şi asupra implicării
Companiei Lufthansa Consulting în privatizarea prin programul PSAL a acesteia, punct
de vedere cerut ce deputaţii comisiei în şedinţa anterioară.

Domnul Ministru Miron Mitrea a prezentat situaţia economică a TAROM-
ului, strategia de privatizare a acestuia, precum şi măsurile privind procesul de
privatizare.

De asemenea, a informat comisia cu rolul Companiei Lufthansa Consulting
în procesul de privatizare a TAROM-ului.

Domnul Ministru Miron Mitrea a mai precizat şi etapele ulterioare privind
procesul de restructurare a Companiei Naţionale TAROM S.A.

SECRETAR,

Aurelia Vasile
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	Bucuresti, 13.09.2001

