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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                       Bucureşti, 07.10.2005

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
pentru şedinţele din 6 şi 7 octombrie 2005

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

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă a proiectului de
Lege privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi
psihotrope. (P.L.X 437/2005)

Cu acest proiect comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru
sănătate şi familie, în procedură de urgenţă.

La lucrări au participat specialişti din Ministerul Sănătăţii, Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Administraţiei şi Internelor

Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil acest proiect de lege,
cu amendamente admise.

2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind
transporturile rutiere. (P.L.X 335/2005)

Cu acest proiect comisia a fost sesizată în fond.
La lucrări au participat specialişti din Ministerul Transporturilor,

Construcţiilor şi Turismului.
Membrii comisiei au hotărât să amâne dezbaterea acestui proiect de

lege pentru şedinţa din 13 octombrie 2005, deoarece s-au depus amendamente de
către deputaţi, iar acestea, în şedinţa subcomisiei de raportori din 7 octombrie a.c.,
se vor analiza împreună cu ministerul de resort.
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3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă a proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2005 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998
privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a
Căilor Ferate Române. (P.L.X 337/2005)

Cu acest proiect comisia a fost sesizată în fond.
La lucrări au participat specialişti din Ministerul Transporturilor,

Construcţiilor şi Turismului.
Membrii comisiei au hotărât să întocmească raport favorabil, cu

amendamente admise.

4. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2005 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea
Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.„ – S.A. (P.L.X 332/2005)

Cu acest proiect comisia a fost sesizată în fond.
La lucrări au participat specialişti din Ministerul Transporturilor,

Construcţiilor şi Turismului.
Membrii comisiei au hotărât să întocmească raport favorabil, cu

amendamente admise.

5. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă a proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2005 privind
înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor
Publice. (P.L.X 383/2005)

Cu acest proiect comisia a fost sesizată în fond.
La lucrări au participat specialişti din Cancelaria Primului Ministru,

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,
Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi
Turismului

Membrii comisiei au hotărât să întocmească raport favorabil, cu
amendamente admise şi respinse.

6. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă a proiectului de
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2003 privind
utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare, republicată. (P.L.X
384/2005)

Cu acest proiect comisia a fost sesizată în fond.
La lucrări au participat specialişti din Ministerul Economiei şi

Comerţului, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Agenţia Nucleară,
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
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Membrii comisiei au hotărât să amâne dezbaterea acestui proiect de
lege pentru şedinţa din 27 octombrie 2005, deoarece s-a cerut punctul de vedere al
iniţiatorului, precum şi punctele de vedere ale ministerelor avizatoare.

7. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă a propunerii
legislative privind modificarea Legii energiei electrice nr.318/2003 (P.L. X
229/2005)

Cu acest proiect comisia a fost sesizată în fond.
La lucrări au participat specialişti din Ministerul Economiei şi

Comerţului, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, precum
şi iniţiatorii: dl.deputat Daniel Buda, dl.deputat Augustin Zăgrean, dl.deputat Ioan
Oltean

Membrii comisiei au hotărât să amâne dezbaterea acestui proiect de
lege la propunerea iniţiatorilor şi a Ministerului Economiei şi Comerţului până la
finele lunii decembrie 2005, când noua Lege a energiei electrice va fi dezbătută la
Senat şi trimisă spre examinare Camerei Deputaţilor.

8. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă a proiectului de
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor
chimice periculoase. (P.L. X 395/2005)

Cu acest proiect comisia a fost sesizată în fond.
La lucrări au participat specialişti din Ministerul Economiei şi

Comerţului, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Agenţia Naţională
pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, Ministerul Mediului şi
Gospodăriri Apelor

Membrii comisiei au hotărât să întocmească raport favorabil şi să
supună plenului dezbaterea acestui proiect de lege în forma adoptată de Senat.

9. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de
conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează
transporturi rutiere (P.L. X 397/2005)

Cu acest proiect comisia a fost sesizată în fond.
La lucrări au participat specialişti din Ministerul Transporturilor,

Construcţiilor şi Turismului
Membrii comisiei au hotărât să întocmească raport favorabil, cu

amendamente admise.
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10. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă a proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2005 privind
aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de
combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi
Termice "Termoelectrica"- S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova,
Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare-Sucursala "
ROMAG - TERMO " şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în
administrarea consiliilor judeţene şi locale (P.L. X 399/2005)

Cu acest proiect comisia a fost sesizată în fond.
La lucrări au participat specialişti din Ministerul Economiei şi

Comerţului, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat.
Membrii comisiei au hotărât să întocmească raport favorabil, cu

amendamente admise.

11. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2005 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/1997 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor
de Reconstrucţie a Zonelor Miniere (P.L. X 402/2005)

Cu acest proiect comisia a fost sesizată în fond.
La lucrări au participat specialişti din Ministerul Economiei şi

Comerţului, Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere, Ministerul
Finanţelor Publice

Membrii comisiei au hotărât să întocmească raport favorabil şi să
supună plenului dezbaterea acestui proiect de lege în forma adoptată de Senat.

12. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă a proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.73/2002 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă
centralizat. (P.L. 508/2002)

Cu acest proiect comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia
pentru administraţie publică, echilibru ecologic şi amenajarea teritoriului.

La lucrări au participat specialişti din Ministerul Economiei şi
Comerţului, Ministerul Administraţiei şi Internelor

Membrii comisiei au hotărât să amâne dezbaterea acestui proiect de
lege la propunerea Ministerului Economiei şi Comerţului până la finele lunii
decembrie 2005, când noua Lege a energiei termice va fi dezbătută la Senat şi
trimisă spre examinare Camerei Deputaţilor.
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13. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă a proiectului de
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/1995 privind protecţia
topografiilor circuitelor integrate. (P.L.435/2005)
Cu acest proiect comisia a fost sesizată în fond.

La lucrări au participat specialişti din Oficiul de Stat pentru Invenţii şi
Mărci

Membrii comisiei au hotărât să întocmească raport favorabil, cu
amendamente admise.

14. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă a proiectului de
Lege privind performanţa energetică a clădirilor. (P.L.436/2005)

Cu acest proiect comisia a fost sesizată în fond.
La lucrări au participat specialişti din Ministerul Economiei şi

Comerţului, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Agenţia
Română pentru Conservarea Energiei,, Inspecţia de Stat pentru Controlul
Instalaţiilor şi Recipienţilor sub Presiune

Membrii comisiei au hotărât să amâne dezbaterea acestui proiect de
lege pentru şedinţa din 13 octombrie 2005, la cererea iniţiatorului deoarece s-au
depus amendamente de către deputaţi, amendamente pe care reprezentantul
Mnisterului Economiei şi Comerţului vrea să le analizeze pentru a formula un
punct de vedere asupra lor.

15. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2005 pentru completarea
anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii
cotizaţiilor internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru
aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de stat membru
cu drepturi depline la Programul LEED al Organizaţiei pentru cooperare şi
Dezvoltare Economică(OCDE) (P.L. X 421/2005)

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

Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil acest proiect de lege,
în forma prezentată de iniţiator.

16. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau
reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul
2005 (P.L. X 410/2005

Cu acest proiect comisia a fost sesizată în pentru aviz la Comisia
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
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Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil acest proiect de lege,
cu amendamente admise.

17. Dezbaterea şi avizarea proiectului Proiect 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

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

Membrii comisiei au hotărât să întocmească aviz nefavorabil pentru
acest proiect de lege.

SECRETAR,

Aurelia Vasile
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