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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                               Bucureşti, 14.10.2005

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
pentru şedinţa din 13 octombrie 2005

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în data de 13
octombrie 2005 cu următoarea ordine de zi:

1. Dezbateri asupra cererii Preşedintelului României de reexaminare a
proiectului de Lege pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice. (P.L.x707/2002/2005).

Pentru dezbaterea cererii de reexaminare a proiectului de lege au fost
sesizate în fond Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi.

La lucrări au participat specialişti din Ministerul Administraţiei şi
Internelor.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât să propună
plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Cererii de reexaminare cu amendamente admise.

2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2005 pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2004 privind finalizarea investiţiei Turnătoria
de tuburi de presiune din fontă ductilă pe platforma Sidermet Călan şi stabilirea unor
măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călăraşi. (P.L.445/2005)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond împreună cu
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare.

La lucrări au participat specialişti din Ministerul Finanţelor Publice şi de la
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

În urma dezbaterilor membrii celor două comisii 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
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2005 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării
obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale.
(P.L.439/2005)
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Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia
pentru politică economică, reformă şi privatizare.

La lucrări au participat specialişti din Ministerul Economiei şi Comerţului
şi de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

În urma dezbaterilor, 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 regimul  finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general. (P.L.X 453/2005)

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

La lucrări au participat specialişti din Ministerul Justiţiei şi Ministerul
Finanţelor Publice.

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

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea
Ordonanţei de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L. X
425/2005)

Cu această propunere legislativă comisia a fost sesizată în fond.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună plenului

Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege.

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind plata obligaţiilor
financiare pe care România le are faţă de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică
(AIEA) (P.L. X 420/2005)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrări au participat specialişti din cadrul Agenţiei Nucleare.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a

proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

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

Cu acest proiect de lege 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 şi Inspectoratul de Stat pentru Controlul Instalaţiilor şi
Recipienţilor sub Presiune.

În urma dezbaterilor a rezultat că transpunerea directivei europene invocată
de iniţiator s-a făcut incomplet şi nu au fost evaluate aplicarea efectivă a proiectului de
lege şi efectele asupra populaţiei. În consecinţă, membrii comisiei au hotărât să amâne
dezbaterile până când iniţiatorul va revedea proiectul de lege în sensul completării cu
prevederile directivei europene.
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8. 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 de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrări au participat specialişti din Ministerul Transporturilor,

Construcţiilor şi Turismului.
Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate la nivel de

raportori.

9. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire (P.L.X
433/2005).

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond împreună cu
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.

La lucrări au participat specialişti din Autoritatea Naţională a Vămilor.
În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât avizarea

favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

10. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind Bursele de mărfuri
(P.L.X 424/2005).

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrări au participat specialişti de la Bursa Română de Mărfuri.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil

proiectul de lege în forma adoptată de Senat.

11. Şedinţă comună a Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, Comisiei
pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisiei pentru industrii şi servicii,
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu
participarea domnului Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naţionale a României, în
vederea prezentării “Politicii monetare şi financiare pentru anii 2005-2006”.

Domnul Mugur Isărescu – Guvernatorul Băncii Naţionale a României a
prezentat membrilor comisiilor parlamentare o informare privind rezerva valutară, cursul
de schimb al monedei naţionale în perioada 2001 – 2005, fluxurile valutare şi politica
monetară şi integrarea europeană. După prezentarea informării, domnul Mugur Isărescu
a răspuns numeroaselor întrebări ale deputaţilor în legătură cu rata inflaţiei, dobânzile
bancare, rezervele valutare, cursul de schimb leu/euro etc.

SECRETAR,

Aurelia Vasile
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