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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
      Bucureşti, 09.10.2003 

                  
        

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

pentru şedinţele comisiei din săptămâna 07-09.10.2003 
 
 

  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în săptămâna 
07.10.2003 - 09.10.2003, cu următoarea ordine de zi: 
  1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.111/1999 privind reglementarea transferului unor 
echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziţionate din împrumutul acordat de 
BERD, către societăţile comerciale înfiinţate prin reorganizarea Regiei Autonome 
"Administraţia Naţională a Drumurilor din România". (P.L.232/2000) 

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

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. 
Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil 

proiectul de lege cu amendamente admise. 
 
  2. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.89/2003 privind alocarea capacităţii de infrastructură 
feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de 
siguranţă. (P.L.500/2003) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. 
  Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate în 
următoarele şedinţe ale comisiei. 
 
  3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.76/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se 
stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei. (P.L.579/2003) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Economiei şi Comerţului, Oficiului Concurenţei şi Ministerului Sănătăţii. 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil 
proiectul de lege cu amendamente admise. 
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4. Dezbaterea şi avizarea proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2002 de modificare şi completare a Legii 
minelor nr.61/1998 şi a Legii petrolului nr.134/1995.(P.L.254/2002) 

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. 
  Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate în 
următoarele şedinţe ale comisiei. 
 
  5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
O.U.G. nr.47/2002 privind modificarea şi completarea Legii minelor nr.61/1998 şi a 
Legii petrolului nr.134/1995.(P.L.543/2002) 

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 şi dl.dep.Napoleon Pop în 
calitate de iniţiator. 
  Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să propună respingerea 
proiectului de lege. 
 
  6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind exercitarea 
profesiei de inginer.. (P.L.500/2003) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Economiei şi Comerţului şi dl.dep.Aurel Daraban. 
  Propunerea legislativă a fost retrasă de iniţiator, cererea de retragere 
fiind transmisă şi Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor. 
 
  7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei. (P.L.370/2003) - dezbateri generale 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  Membrii comisiei au continuat examinarea proiectului de lege şi au 
hotărât ca dezbaterile să fie reluate în următoarea şedinţă a comisiei. 
 
  8.  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind circulaţia pe 
drumurile publice. (P.L. nr.377/2002) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond împreună cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. 
  Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să propună respingerea 
proiectului de lege. 
 
 
   

SECRETAR, 
 

Aurelia Vasile 
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