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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii
   

                                                                                                 Bucureşti, 31.10.2001

SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI
pentru sedintele comisiei din 30 si 31 octombrie 2001

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de
30 şi 31 octombrie 2001, conform următoarei ordini de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă Guvernului nr.125/2001 privind unele
măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 de 20 MW din
Centrala Termoelectrică Mintia-Deva. (P.L. nr.590/2001)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
Au participat reprezentanţi din partea Ministerului Industriei şi

Resurselor şi Ministerului Finanţelor Publice.
Proiectul de lege a fost avizat în forma prezentată de Guvern.

Raportul asupra proiectului de lege va fi înaintat Biroului Permanent după ce
Consiliul Concurenţei confirmă primirea notificării prin acordarea ajutorului de stat,
în conformitate cu prevederile Legii nr.143/1999 privind ajutorul de stat.

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.32/2001 privind acceptarea de către România a Codului
Internaţional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP), precum şi
acceptarea unor amendamente în acesta, adoptate de Organizaţia Maritimă
Internaţională prin rezoluţia MSC.61 (67) şi, respectiv, prin Rezoluţia MSC.101 (73)
ale Comitetului Securităţii Maritime, la Londra la 5 decembrie 1996 şi, respectiv, la 5
decembrie 2000. (P.L. nr.567/2001)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru dezbaterea în
fond.

Au participat reprezentanţi din partea Ministerului Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei.

Proiectul de lege a fost aprobat cu amendamente admise .
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.37/2001 pentru acceptarea Codului Internaţional al
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mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională
prin Rezoluţia Comitetului Securităţii Maritime MSC.48 (66) la Londra la 4 iunie
1996. (P.L. nr.568/2001)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru dezbaterea în
fond.

Au participat reprezentanţi din partea Ministerului Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei.

Proiectul de lege a fost aprobat cu amendamente admise.
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea

Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran, privind
transporturile aeriene, semnat la Teheran la 14 august 2000  (P.L. nr.576/2001)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz.
Au participat reprezentanţi din partea Ministerului Lucrărilor Publice,

Transporturilor şi Locuinţei.
Proiectul de lege a fost aprobat în forma prezentată de Guvern.
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea

Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran, privind
transportul maritim comercial, semnat la Teheran la 14 august 2000. (P.L.
nr.575/2001)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru dezbaterea în
fond.

Au participat reprezentanţi din partea Ministerului Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei.

Proiectul de lege a fost aprobat în forma prezentată de Guvern.
6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.131/2000 privind instituirea unor măsuri pentru facilitatea
exploatării porturilor. (P.L. nr.412/2000)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
Au participat reprezentanţi din partea Ministerului Lucrărilor Publice,

Transporturilor şi Locuinţei.
Proiectul de lege a fost aprobat cu amendamente admise.

SECRETAR,

Aurelia Vasile
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