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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
      

            
Bucureşti, 13.05.2002 

 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 7 şi 10 mai 2002  

 
 
 
  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 7 şi 
10 mai 2002, având următoarea ordine de zi: 
  1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea şi 
desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice. 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond împreună cu 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului pentru 
Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie şi Ministerului Muncii şi Solidarităţii 
Sociale. 
  Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege şi au hotărât ca dezbaterile 
să fie continuate într-o şedinţă viitoare a comisiei. 
 
  2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.37/2002 pentru modificarea alin.(3) al art.21 din Legea 
nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond împreună cu 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului pentru 
Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie şi Ministerului Muncii şi Solidarităţii 
Sociale. 

S-a dat aviz favorabil cu un amendament admis de comisie, aviz care a fost 
însuşit şi de Comisia pentru Politică economică, reformă şi privatizare, raportul fiind 
înaintat pentru adoptare în plenul Camerei Deputaţilor. 

 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine. 
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Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia 
pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului  
Dezvoltării şi Prognozei. 

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

de urgenţă a Guvernului nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integral al 
poluării. 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului Apelor şi 
Protecţiei Mediului. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege şi au hotărât să continue 
dezbaterile într-o şedinţă viitoare. 

 
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.31/2002 privind serviciile poştale. (Continuarea dezbaterilor)  
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  Comisia a hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă viitoare. 
 
   
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Cristian Buzea 
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