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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii
   

                                                                                                 Bucureşti, 08.11.2001

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din data de 07.11.2001

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în data de 7
noiembrie 2001, având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/1999 privind instituirea preţului
naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme
centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile
defavorizate ale populaţiei. (P.L.nr.562/2001).

Sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din partea Autorităţii Naţionale de

Reglementare în domeniul Energiei.
Dezbaterea propunerii legislative a fost amânată pentru data de 21

noiembrie 2001 când va fi invitat un reprezentant al Ministerului Industriei şi Resurselor
care să prezinte punctul de vedere al ministerului

2. Dezbaterea generală a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.38/1998 privind acreditarea şi infrastructura pentru evaluarea
conformităţii.  (P.L. nr.287/1998).

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

şi Resurselor.
Comisia a avizat favorabil proiectul de lege şi a hotărât ca Ministerul

Industriei şi Resurselor să prezinte, în termen de o săptămână, protocolul încheiat cu
RENAR, referitor la această ordonanţă, înainte ca raportul să fie înaintat plenului
Camerei Deputaţilor.

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii
"C.N.I." - S.A.

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
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La lucrările şedinţei au participat invitaţi din partea Ministerului Lucrărilor
Publice, Transporturilor şi Locuinţei.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.131/2000 privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării
porturilor. (P.L.nr.412/2000).

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

Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
Proiectul de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi, cu

amendamente admise ca urmare a primirii avizului Consiliului Concurenţei.
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.139/2001 privind compensarea unor obligaţii ale unor agenţi
economici din domeniul transporturilor feroviare.

Sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
La lucrările şedinţei au participat invitaţi din partea Ministerului Lucrărilor

Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
Proiectul de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.

SECRETAR,

Aurelia Vasile


