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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 11, 13 şi 14 decembrie 2001  

 
 
 
  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 11, 13 şi 14 decembrie 2001 având următoarea ordine de zi: 
  1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind Legea 
transportului în regim de taxi. (P.L.nr.410/2001) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările şedinţei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerului Finanţelor Publice, 
Ministerului Industriei şi Resurselor şi Biroului Român de Metrologie Legală. 
  Proiectul de lege a fost examinat şi aprobat cu amendamente admise 
şi amendamente respinse. 

2.Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru acceptarea unor 
amendamente la Convenţia privind Organizaţia Maritimă Internaţională, adoptată 
la Geneva, la 6 martie 1948.(P.L. nr.676/2001) 

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

Afacerilor Externe. 
Proiectul de lege a fost examinat şi aprobat în forma propusă de 

iniţiator. 
3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.182/1999 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 
privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a 
căilor Ferate Române. (P.L. nr.234/2000) 

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



 

 2

La lucrările şedinţei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 

Proiectul de lege a fost reexaminat şi a fost aprobat cu amendamente 
admise. 

4. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/2001 privind 
unele măsuri pentru redresarea economico-financiară a Societăţii Comerciale de 
Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" S.A. (P.L. 
nr.667/2001) 

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

Industriei şi Resurselor şi Ministerului Finanţelor Publice. 
Proiectul de lege a fost examinat şi a fost avizat favorabil cu 

amendamente respinse. 
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor 
industriale. (P.L. nr.570/2001) 

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

Dezvoltării şi Prognozei. 
Proiectul de lege a fost examinat, dezbaterile asupra acesteia urmând 

a fi reluate în şedinţele următoare ale comisiei. 
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