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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 23..09.205

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
pentru şedinţa din data de 23 septembrie 2005

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în ziua de
23.09.2005, cu următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea pentru raport suplimentar a proiectului de Lege privind
modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 şi Legii petrolului nr.238/2004,
retransmis de plenul Camerei Deputaţilor. (P.L.x 256/2005)

Conform hotărârii plenului Camerei Deputaţilor, membrii comisiei au
dezbătut titlul proiectului de lege pentru a fi corelat cu conţinutul proiectului adoptat
de plen la dezbaterea pe articole.

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind ratificarea Deciziei
nr.3/2005 a Consiliului de Asociere România-Uniunea Europeană privind
îmbunătăţirea regimului comerţului cu produse agricole transformate prevăzute în
Protocolul nr.3 la Acordul European. (P.L.x 346/2005)

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

Comerţului.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil

proiectul de lege cu amendamente admise.

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Deciziei
Comitetului Mixt România-Turcia nr.12/2005, referitoare la decizia de amendarea a
Protocolului D privind definirea noţiunii de produse originare şi metodele de
cooperare administrativă, în cadrul Acordului de Comerţ Liber dintre România şi
Turcia. (P.L.x 349/2005)

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

Comerţului.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil

proiectul de lege cu amendamente admise.
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4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru acceptarea Anexei
IV revizuită la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către
nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978,
adoptată de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.115(51) a
Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 1 aprilie 2004. (P.L.x
350/2005)

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

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil

proiectul de lege cu amendamente admise.

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru acceptarea
amendamentelor la Anexele Protocolului din 1978 referitor la Convenţia
internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL 73/78),
adoptate de către Organizaţia Maritimă Internaţională la Londra prin Rezoluţiile
MEPC.111 (50) la 4 decembrie 2003 şi MEPC.116(51) la 1 aprilie 2004. (P.L.x
351/2005)

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

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil

proiectul de lege în forma adoptată de Guvern.

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind acceptarea Codului
pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU
1979) adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Consultative Interguvernamentale
prin Rezoluţia A.414 (XI) la Londra la 15 noiembrie 1979, a amendamentelor la
Codul MODU 1979 adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Anexa 18
din Raportul Comitetului Securităţii Maritime la a cincizeci şi noua sa sesiune la
Londra la 13-24 mai 1991, precum şi a Codului din 1989 pentru construcţia şi
echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1989) adoptat de
Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.649(16) la Londra la
19 octombrie 1989, astfel cum a fost modificat de amendamentele adoptate prin
Anexa 17 din Raportul Comitetului Securităţii Maritime la a cincizeci şi noua sa
sesiune la Londra la 13-24 mai 1991 şi prin Rezoluţia MSC.38(63) a Comitetului
Securităţii Maritime la Londra la 19 mai 1994  (P.L.x 361/2005)
Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.

La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil
proiectul de lege în forma adoptată de Guvern.

7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege  privind instituirea
sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole (P.L.x
363/22005)

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

Comerţului.
Membrii comisiei au hotărât să solicite Biroului Permanent retrimiterea

la comisia de fond a raportului pentru a putea fi reexaminat în funcţie de
amendamentele propuse de Comisia pentru industrii şi servicii;

8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind instituirea
sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole (P.L.x
364/22005)

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

Comerţului.
Membrii comisiei au hotărât să solicite Biroului Permanent retrimiterea,

inclusiv la Comisia pentru industrii şi servicii, pentru dezbaterea în fond.

Deoarece Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, în data de
21 septembrie 2005, pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, care este de competenţa
Comisiei pentru industrii şi servicii, conform prevederilor art.58 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să solicite Biroului
Permanent trimiterea pentru dezbatere în fond a acestui proiect de lege la Comisia
pentru industrii şi servicii, împreună cu Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic

SECRETAR,

Aurelia Vasile
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