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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                           Bucureşti, 16.09.2005

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
pentru şedinţa din 16 septembrie 2005

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 16
septembrie 2005 cu următoarea ordine de zi:

1. 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 această solicitare, comisia a fost sesizată în fond împreună cu
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.

La lucrările şedinţei au participat specialişti din Ministerul
Administraţiei şi Internelor.

Dezbaterile au fost amânate din cauza lipsei de cvorum al Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi.

2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2003 privind regimul
substanţelor şi preparatelor chimice periculoase (P.L.X 375/2005)

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

Membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de lege în forma
adoptată de Senat.

3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.122/2005 pentru
ratificarea Acordului cadru de împrumut între România şi Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
(P.L. X 360/2005)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci.
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Membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de lege în forma propusă
de Guvern.

4. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor
explozive (P.L.X 365/2005)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de lege în forma
adoptată de Senat.

SECRETAR,

Aurelia Vasile
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