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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                       
Bucureşti, 12.09.2005

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
pentru şedinţele din 6 şi 7 septembrie 2005

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

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 87/2005 privind abrogarea art. 8 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau
funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a
altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice.
(P.L.x 314/2005)

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 specialişti din partea Agenţiei Naţionale
pentru Resurse Minerale.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil în forma adoptată de Senat.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei
cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale. (P.L.x
317/2005)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia
pentru muncă şi protecţie socială.

La lucrările comisiei a participat domnul Aleodor Marian Frâncu – şef al
Cancelariei Primului-Ministru şi specialişti din Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil cu amendamente admise.

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 112/2005 pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se
stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei. (P.L.x 338/2005)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci.
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La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Economiei şi
Comerţului şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil în forma adoptată de Senat.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. (P.L.x 331/2005)

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 specialişti din Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului sub conducerea domnului secretar de stat Ioan Andreica.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil cu amendamente admise.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005. (P.L.x 301/2005)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci.

La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Economiei şi
Comerţului, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul
Finanţelor Publice.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil în forma propusă de iniţiator.

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 81/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2002
privind funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă. (P.L.x 310/2005)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Comunicaţiilor

şi Tehnologiei Informaţiei.
Proiectul de lege a fost avizat favorabil în forma adoptată de Senat.

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 116/2005 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004. (P.L.x
341/2005)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Economiei şi

Comerţului, Ministerul Finanţelor Publice şi Autoritatea Naţională de Reglementare în
domeniul Gazelor Naturale.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil cu amendamente admise.

SECRETAR,

Aurelia Vasile
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