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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                        Bucureşti, 30.09.2005

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
pentru şedinţele din 28, 29 şi 30 septembrie 2005

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de
28, 29 şi 30 septembrie 2005 cu următoarea ordine de zi:

 1. 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 în fond, pentru raport
comun suplimentar, împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice.

La lucrări au participat specialişti din Ministerul Economiei şi
Comerţului şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

Membrii celor două comisii au hotărât să propună plenului Camerei
Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise şi
amendamente respinse.

2. 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 în fond, pentru raport
comun suplimentar, împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice.

La lucrări au participat specialişti din Ministerul Economiei şi
Comerţului şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

Membrii celor două comisii au hotărât să propună plenului Camerei
Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise şi
amendamente respinse.
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3. Dezbaterea şi avizarea Cererii Preşedintelui României de a
reexamina Legea pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (P.L.707/2002/2005)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond împreună cu
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.

La lucrări au participat specialişti din Ministerul Administraţiei şi
Internelor

Membrii celor două comisii au hotărât ca proiectul de raport asupra
legii supuse reexaminării să fie întocmit de Comisia pentru industrii şi servicii în
săptămâna următoare, care să fie transmis, pentru dezbatere, Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi.

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru acceptarea
Amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966
asupra liniilor de încărcare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin
Rezoluţia MSC.143(77) a Comitetului Siguranţei Maritime, la Londra la 5 iunie
2003. (P.L.X 380/2005)

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 să propună plenului Camerei Deputaţilor

adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de iniţiator.

5. Dezbateri generale asupra amendamentelor depuse de parlamentari
şi observaţiilor transmise de către Guvern asupra 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 de lege comisia a fost sesizată în fond.
Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile asupra proiectului de lege

să fie continuate în şedinţa următoare a comisiei, urmând ca Ministerul
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului să prezinte un punct de vedere asupra
amendamentelor la acest proiect.

6. Dezbateri generale asupra amendamentelor depuse de parlamentari
şi observaţiilor transmise de către Guvern asupra 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 de lege comisia a fost sesizată în fond.
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Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile asupra proiectului de lege
să fie continuate în şedinţa următoare a comisiei, urmând ca Ministerul
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului să prezinte un punct de vedere asupra
amendamentelor la acest proiect.

7. Dezbateri generale asupra amendamentelor depuse de parlamentari
şi observaţiilor transmise de către Guvern asupra 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.
Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate în

următoarea şedinţă a comisiei.

SECRETAR,

Aurelia Vasile
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