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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 23.09.2005
           Nr.23/105/2005

BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar asupra proiectului

de Lege privind modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 şi

Legii petrolului nr.238/2004 (P.L.-X 256/2005), retransmis comisiei în urma

hotărârii plenului Camerei Deputaţilor.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţie şi ale art.86 alin.(3)

pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră

decizională.

PREŞEDINTE,

Dan Ioan Popescu

GUEST
Original
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RAPORT   SUPLIMENTAR
asupra proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii minelor

nr.85/2003 şi Legii petrolului nr.238/2004

În conformitate cu hotărârea plenului Camerei Deputaţilor din data

de 14 septembrie 2005,  a fost retrimis Comisiei pentru industrii şi servicii

proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii minelor

nr.85/2003 şi Legii petrolului nr.238/2004 (P.L.-X 256 din 22 iunie 2005) în

vederea întocmirii unui raport suplimentar prin care să fie stabilit titlul

proiectului de lege.

În şedinţa din 8 septembrie 2005 proiectul de lege a fost dezbătut pe

articole iar unele dintre acestea au fost respinse, ceea ce a condus la modificarea

obiectului şi conţinutului proiectului de lege transmis de Guvern.

În aceste condiţii, este necesar ca titlul legii să fie modificat în mod

corespunzător.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi

ale art.86 alin.(3) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,

Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

Potrivit prevederilor art.68 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,

comisia a reexaminat proiectul de lege în şedinţa din 23 septembrie 2005.
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La dezbateri, din totalul de 23 membri ai comisiei, au fost prezenţi

19 deputaţi iar raportul suplimentar a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

În urma dezbaterilor, Comisia pentru industrii şi servicii a hotărât să

propună spre adoptare plenului Camerei Deputaţilor următorul titlu: „Proiect de

Lege privind completarea Legii minelor nr.85/2003” iar, conform normelor de

tehnică legislativă, articolul unic va avea următorul cuprins: „Legea minelor

nr.85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.197 din 27

martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare se completează după cum

urmează:”.

                     PREŞEDINTE,                                   SECRETAR,

                  Dan Ioan Popescu                                 Aurelia Vasile

Consilier,
Silvia Vlăsceanu
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