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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

            Bucureşti, 23.09.2002 
                 
 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din data de 18 septembrie 2002 

 
 
 

  1. Prezentare a punctului de vedere al Ministerului pentru 
Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie cu privire la proiectele de lege din 
domeniul cooperaţiei şi a proiectului de ordonanţă de urgenţă întocmit de minister, 
în prezenţa Birourilor Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare. 
  La lucrările comisiei a participat Doamna Silvia Ciornei - ministrul 
pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi cooperaţie, care a prezentat birourilor 
Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru politică economică, reformă 
şi privatizare, principalele prevederi ale proiectului de ordonanţă de urgenţă 
întocmit de minister în domeniul cooperaţiei.  
 
  2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2002 privind 
asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de 
termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale. (P.L.373/2002) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond împreună cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Industriei şi Resurselor, Ministerului Administraţiei Publice şi Ministerului 
Finanţelor Publice. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente 
admise. 

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

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2002 pentru 
recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice şi apă. 
(P.L.318/2002) 
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Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond împreună cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Industriei şi Resurselor, Ministerului Administraţiei Publice şi Ministerului 
Finanţelor Publice. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente 
admise. 

 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Aurelia Vasile 


	Bucuresti, 23.09.2002

