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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

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

 
                      Bucureşti, 06.11.2003 
               
       
    

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din săptămâna 3 - 7 noiembrie 2003 

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

4, 5 şi 6 noiembrie 2003, cu următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, 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 noastră a fost sesizată în fond. 
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 

Finanţelor Publice şi Ministerului Sănătăţii. 
Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate în 

şedinţele următoare ale comisiei. 
 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2003 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, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, 
Sucursala ROMAG - TERMO şi centralele termice şi electrice de termoficare 
aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale. (P.L.671/2003) 

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

Economiei şi Comerţului, Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi 
Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat. 

Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege. 
 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Actului Adiţional nr.1, semnat la Bucureşti la 13 mai 2003 şi la Paris la 22 mai 
2003, între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-
cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, 
semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001, precum şi 
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pentru modificarea art.3 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guverului nr.110/2001 
privind ratificarea acestui Acord. (P.L.663/2003) 

Cu acest proiect de lege comisia noastră 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 să avizeze favorabil proiectul de lege. 
 
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.143/1999 privind ajutorul de stat. 
Cu acest proiect de lege comisia noastră a fost sesizată în fond. 
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Consiliului 

Concurenţei, Oficiului Concurenţei şi Ministerului Integrării Europene. 
Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege cu 

amendamente admise. 
 
5. Reexaminarea, la cererea Guvernului, a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de arhitect. 

Cu acest proiect de lege comisia noastră a fost sesizată în fond. 
La solicitarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 

Turismului, membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru săptămâna 
10 - 14 noiembrie 2003. 

 
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 noastră a fost sesizată în fond. 
Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate în 

subcomisia de raportori. 
 
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 

subcomisia de raportori. 
 
 
 

 
SECRETAR, 

 
Aurelia Vasile 
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