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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

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

 
                  Bucureşti, 17.11.2003 
               
       
    

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele  din săptămâna 11 - 13 noiembrie 2003 

 
 

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

11, 12 şi 13 noiembrie 2003, cu următoarea ordine de zi: 
 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului privind amendarea Acordului Central European de Comerţ Liber, 
(C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bled la 4 iulie 2003. 
(P.L.692/2003) 

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

Economiei şi Comerţului 
Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege în 

forma adoptată de Senat. 
 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Protocolului adiţional nr.13 şi a Protocolului adiţional nr.14, semnate la Bled la 4 
iulie 2003, la Acordul Central European de Comerţ Liber (C.E.F.T.A.), semnat la 
Cracovia la 21 decembrie 1992. (P.L.693/2003) 

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

Economiei şi Comerţului 
Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege în 

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

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă Guvernului nr.103/2003 privind 
reinvestirea dividendelor aferente anului 2002 la Societatea Comercială 
"ANTIBIOTICE" - S.A. Iaşi, în scopul retehnologizării acesteia. (P.L.670/2003) 

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

Sănătăţii. 
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Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege cu 
amendamente admise. 

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

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2003 pentru 
modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea 
locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi 
gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea 
disciplinei financiare. (P.L.695/2003) 

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

La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Finanţelor Publice, 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Economiei şi Comerţului. 

Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege în 
forma propusă. 

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

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2003 privind 
unele măsuri de restructurare financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăţi comerciale de pe platformele 
industriale Arad şi Harghita. (P.L.683/2003) 

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 
Sănătăţii şi Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare. 

Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege în 
forma propusă. 

 
6. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului 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 şi Agenţiei Naţională pentru Resurse Minerale. 
Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege cu 

amendamente admise. 
 
7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2003 pentru aprobarea continuării 
procedurii de negociere competitivă şi finalizare a încheierii contractului de 
mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia prin tunel, între 
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Societatea Comercială de Transport cu Metrolul METROREX - S.A. şi Societatea 
Comercială ALSTOM Transport - S.A. (P.L.665/2003) 

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 să avizeze favorabil proiectul de lege cu 

amendamente admise. 
 
8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.48/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.42/1997 privind transportul naval. (P.L.467/2003) 

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

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi dl. dep. Mircea Toader. 
Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege cu 

amendamente admise. 
 
9. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr.42/1997 privind navigaţia civilă şi 
aprobată prin Legea nr.412/2002. (P.L.107/2003) 

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

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi dl. dep. Mircea Toader. 
Membrii comisiei au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor 

respingerea propunerii legislative. 
 
10. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2003 pentru înfiinţarea Companiei 
Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., prin 
reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din 
România". (P.L.604/2003) 

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 

următoarea şedinţă a comisiei. 
 
11. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
arhitect. (P.L.328/2003) - raport suplimentar 

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

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerului Integrării Europene. 
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La solicitarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului şi Ministerului Integrării Europene, membrii comisiei au hotărât să 
amâne dezbaterile pentru următoarea şedinţă a comisiei, urmând ca ministerele 
implicate să prezinte un punct de vedere până la data de 17.11.2003. 

 
12. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind înlocuirea şi 

transformarea motoarelor Diesel poluante aflate în funcţiune cu motoare Euro 2 
sau Euro 3 pentru autocamioane, autobuze, autocare, autobasculante şi 
autotractoare aflate în circulaţie. (P.L.271/2002) - raport suplimentar 

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

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi dl. dep. Constantin Niţă. 
La propunerea iniţiatorului propunerii legislative, membrii comisiei au 

hotărât amânarea dezbaterilor pentru viitoarea şedinţă, urmând ca Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului să întocmească un studiu privind toate 
aspectele referitoare la propunerea respectivă. 

 
13. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2003 pentru modificarea anexei nr.3 la 
Legea nr.203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de 
transport de interes naţional şi european.(P.L.637/2003) 

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 să avizeze favorabil proiectul de lege cu 

amendamente admise. 
 
 

 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Aurelia Vasile 


	Bucuresti, 17.11.2003

