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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
Tel : 335.88.69.  Fax : 315.34.01. 

 
                   Bucureşti, 23.10.2003 
                  
     
    

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele din 21 şi 22 octombrie 2003 

 
 
Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 21 

şi 22 octombrie 2003 având cu următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.70/2002 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.108/2000 pentru 
aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale 
Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti - Otopeni" - S.A., destinate 
acoperirii cheltuielilor de investiţii şi a avansului pentru modernizarea Aeroportului 
Internaţional Bucureşti - Otopeni şi a celor pentru rambursarea creditelor externe 
contractate, potrivit legii, cu această destinaţie. (P.L.616/2003) 

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

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 în forma adoptată de Senat. 

 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenţiei 

de la Budapesta privind contract de transport de mărfuri în navigaţia interioară 
(CMNI), adoptată la Conferinţa diplomatică organizată în comun de Comisia Centrală 
pentru Navigaţia pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE/ONU), care s-a 
desfăşurat la Budapesta în perioada 25 septembrie - 3 octombrie 2000. (P.L.606/2003) 

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, în unanimitate, să avizeze favorabil proiectul 

de lege în forma adoptată de Senat. 
 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 

între Guvernul României şi Uniunea Poştală Universală privind organizarea celui de al 
23-lea Congres Poştal Universal la Bucureşti. (P.L.593/2003) 

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

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil proiectul 
de lege. 

 
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.65/2003 pentru modificarea Legii serviciilor publice de 
gospodărie comunală nr.326/2001. (P.L.594/2003) 

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 Autorităţii Naţionale 
de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală. 

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil proiectul 
de lege cu amendamente admise. 

 
5. Vizita misiunii de experţi ai Agenţiei Internaţionale pentru Energie 

Atomică, AIEA Viena, în scopul de actualizare a Programului Cadru Ţară. 
 În perioada 21-25 octombrie 2003 o misiune de experţi ai Agenţiei 

Internaţionale pentru Energie Atomică, Viena, efectuează o vizită în România în 
scopul actualizării Programului Cadru de Ţară (Country Programme Framework). 
Acest document fundamentează asistenţa tehnică acordată României în domeniul 
energeticii nucleare, de către AIEA Viena. 

 La cererea reprezentanţilor AIEA Viena, de a se întâlni cu toţi factorii de 
decizie din domeniul nuclear, programul vizitei a cuprins în data de 22.10.03, orele 
10.30-11 o prezentare informală a experţilor A.I.E.A., respectiv Dl. Arnaud Atger -
reprezentant al Secţiei pentru Europa a Departamentului pentru Cooperare Tehnică al 
A.I.E.A., Dl. Yeng Park, expert A.I.E.A. în faţa membrilor Comisiei pentru industrii şi 
servicii din cadrul Camerei Deputaţilor, la care au participat şi reprezentanţii ai 
C.N.C.A.N. 

 Discuţia a atins în special următoarele: 
 - informarea de către reprezentanţii A.I.E.A. cu privire la  perspectiva 

Agenţiei privind dezvoltarea durabilă în domeniul energiei nucleare, perspectiva de 
cooperare tehnică şi asigurarea contribuţiei A.I.E.A. la întărirea securităţii nucleare, în 
România; 

 - menţionarea implementării în proporţie de 80% a programelor de 
asistenţă tehnică pentru 2001-2002 în România; 

 - principalele proiecte în curs de derulare în 2003, privind reactorul 
nuclear de tip Triga de la Piteşti, şi dezafectarea reactorului VVRS-IFIN-Măgurele; 
   Programele de asistenţă tehnică în dezvoltarea energiei nucleare în 
scopuri exclusiv paşnice urmăresc întărirea securităţii nucleare, a protecţiei fizice, a 
radioprotecţiei şi a garanţiilor în domeniul nuclear, şi prevenirea traficului ilicit cu 
importanţă specială pentru mediu. 

 Programele de asistenţă tehnică derulate de AIEA au de asemenea ca scop 
întărirea încrederii publicului în dezvoltarea energeticii nucleare, care reprezintă o 
alternativă viabilă în dezvoltarea economică durabilă. 
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 În cadrul discuţiilor, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au 
prezentat programul activităţii legislative, între anii 1998-2003, când s-au promovat un 
număr de  24 de proiecte de legi în domeniul nuclear.   

 Reprezentanţii AIEA au arătat apecierea pozitivă a misiunii IRRT-AIEA 
din noiembrie 2002, asupra legislaţiei promovate de România în domeniul nuclear, 
care preia integral normele recomandate de AIEA în domeniu. S-a subliniat în special 
asigurarea reglementărilor de securitate nucleară ca şi independenţa organismului de 
reglementare, respectiv CNCAN, în luarea deciziilor.      
 

6. Dezbateri 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. 
 
7. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind organizarea 

şi funcţionarea cooperaţiei. (P.L.370/2003) - dezbateri generale 
Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate în 

următoarele şedinţe ale comisiei. 
 
8. Diverse 
S-a discutat adresa Direcţiei generale pentru relaţii externe şi protocol 

vizând prezenţa a câte doi deputaţi, membri ai comisiei, în data de 24-25 noiembrie 
2003, la Bruxelles, la seminarul cu tema "Siguranţa în transportul maritim". 

Domnul preşedinte Antal Istvan a propus ca din delegaţie să facă parte un 
reprezentant al grupului parlamentar PSD şi un reprezentant al grupului parlamentar 
PD, respectiv domnul deputat Aurel Daraban şi doamna deputat Anca Boagiu. Aceştia 
au declinat propunerile, doamna deputat Anca Boagiu propunând ca reprezentant al 
grupului parlamentar PD pe domnul deputat Mircea Toader - care, de obicei, are 
delegaţie din partea grupului parlamentar PD pentru a participa la lucrările şedinţelor 
comisiei în locul doamnei deputat Anca Boagiu. Domnul deputat Mircea Toader a 
declinat, la rândul lui, această propunere. În consecinţă, s-a hotărât ca locul, care-i 
revenea grupului parlamentar PD, să fie alocat grupului parlamentar PRM. 

Membrii comisiei prezenţi au votat în unanimitate astfel: 
- în data de 24-25 noiembrie 2003 comisia va fi reprezentată de domnul 

deputat Ioan Bivolaru membru PSD şi domnul deputat Cristian Valeriu Buzea membru 
PRM.  
 

 
SECRETAR, 

 
Aurelia Vasile 
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