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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                        
Bucureşti, 07.07.2005

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
pentru şedinţele comisiei din perioada 4 - 7 iulie 2005

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de
4, 5, 6 şi 7 iulie 2005, cu următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de
utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România (P.L. X 212/2005).

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

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, sub conducerea domnului Secretar de
Stat Constantin Dascălu.

Membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru
următoarele şedinţe ale comisiei.

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea
Legii energiei electrice nr.318/2003 (P.L. X 229/2005).

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

Economiei şi Comerţului, sub conducerea domnului Secretar de Stat Victor
Alesandru, şi reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul
Energiei.

Membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru
următoarele şedinţe ale comisiei.

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.73/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat (P.L. 508/2002).

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond împreună cu
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
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La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului
Economiei şi Comerţului, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Autorităţii
Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, Autorităţii Naţionale de
Reglementare în domeniul Serviciilor Comunale

Membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru
următoarele şedinţe ale comisiei.

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind modificarea şi
completarea Legii minelor nr.85/2003 şi Legii petrolului nr.238/2004. (P.L.x256).

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

Economiei şi Comerţului, Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de
Resurse Minerale.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil
proiectul de lege, cu amendamente admise.

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind unele măsuri
pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în domeniul transportului
pe calea ferată. (P.L.x247/2005)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi.

La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil
proiectul de lege, în forma prezentată.

SECRETAR,

Aurelia Vasile
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