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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

          Bucureşti, 04.11.2005

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 31 octombrie - 4 noiembrie 2005

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 31
octombrie, 1, 2, 3 şi 4 noiembrie 2005, cu următoarea ordine de zi:

1. Conform hotărârii membrilor Comisiei pentru industrii şi servicii a
Camerei Deputaţilor şi ai Comisiei economice, industrii şi servicii a Senatului, cele 2
comisii parlamentare au reluat dezbaterile la proiectul Legii bugetului de stat pe anul
2006, şi anume asupra Anexei nr.3/27 referitoare la bugetul Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pentru finalizarea avizului.

La lucrările comisiei a participat domnul Gheorghe Dobre – ministrul
transporturilor, construcţiilor şi turismului, împreună cu specialişti din minister.

În urma dezbaterilor, membrii celor 2 comisii au hotărât, cu 6 voturi
împotrivă, restul pentru, avizarea favorabilă a proiectului Legii bugetului de stat pe
anul 2006 şi a anexelor repartizare, spre dezbatere şi avizare, cu amendamente care au
fost transmise Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii camerelor de comerţ şi
industrie din România (P.L.X 482/2005)

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

La lucrările comisiei a participat doamna Monica Macovei – ministrul
justiţiei şi reprezentanţi ai Registrului Comerţului.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât ca dezbaterile
să fie continuate în cadrul şedinţelor Comisiei pentru industrii şi servicii pentru a
întocmi  un raport care să fie transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi spre
dezbatere.

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind performanţa
energetică a clădirilor. (P.L.X 436/2005)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
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La lucrările comisiei a participat domnul Ioan Andreica – secretar de stat
în Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, împreună cu specialişti din
Ministerul Economiei şi Comerţului, Agenţia Română pentru Conservarea Energiei şi
Ministerul Integrării Europene.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise.

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.35/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de
identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din
România. (P.L.X 441/2005)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sub conducerea domnului secretar de stat
Constantin Dascălu şi a domnului secretar de stat Septimiu Buzaşu.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise.

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.34/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de
schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile
de comercializare şi utilizare a acestora. (P.L.X 440/2005)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sub conducerea domnului secretar de stat
Constantin Dascălu şi a domnului secretar de stat Septimiu Buzaşu.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise.

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.40/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate
în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în
categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia periodică. (P.L.X 442/2005)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sub conducerea domnului secretar de stat
Constantin Dascălu şi a domnului secretar de stat Septimiu Buzaşu.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise.
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7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.36/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară
activităţi de reparaţii de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a
vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate. (P.L.X 458/2005)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sub conducerea domnului secretar de stat
Constantin Dascălu şi a domnului secretar de stat Septimiu Buzaşu.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să
avizeze favorabil proiectul de lege în forma adoptată de Senat.

8. Dezbaterea şi avizarea 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 lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sub conducerea domnului secretar de stat
Constantin Dascălu şi a domnului secretar de stat Septimiu Buzaşu.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie
continuate în următoarea şedinţă a comisiei.

9. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative “Legea transporturilor
rutiere”. (P.L.X 472/2005)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sub conducerea domnului secretar de stat
Constantin Dascălu şi a domnului secretar de stat Septimiu Buzaşu.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie
continuate în următoarea şedinţă a comisiei.

SECRETAR,

Aurelia Vasile
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