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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                        Bucureşti, 16.06.2005

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
pentru şedinţele din 15 şi 16 iunie 2005

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de
15 şi 16 iunie 2005 cu următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2005 pentru
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.53/2003 privind privatizarea Societăţii
Comerciale „Tractorul UTB” – S.A. Braşov. (P.L.X 215/2005)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia
pentru politică economică, reformă şi privatizare.

La lucrările comisiei au participat specialişti de la Autoritatea de
Valorificare a Activelor Statului, Consiliul Concurenţei şi Ministerul Finanţelor
Publice.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil
proiectul de lege cu amendamente admise.

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.139/2000 privind activitatea de meteorologie. (P.L.X
211/2005)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil
proiectul de lege cu amendamente admise.

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor. (P.L.X 210/2005)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

industrii
Original



2

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil
proiectul de lege cu amendamente admise.

4. Subcomisiile constituite din membri ai Comisiei pentru industrii şi
servicii şi ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au
continuat dezbaterile privind sectorul cooperatist. Deoarece conducerea ANIMMC
nu a putut ajunge în timp util la aceste dezbateri, s-a hotărât continuarea acestora
după ce se va primi punctul de vedere scris al ANIMMC.

SECRETAR,

Aurelia Vasile
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