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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                       Bucureşti, 22.06.2005

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
pentru şedinţa  din 21 iunie 2005

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în data de
21 iunie 2005, cu următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind reglementarea
unor măsuri pentru complexele energetice (P.L.X 209/2005)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond împreună cu
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare.

La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Economiei
şi Comerţului şi de la Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie sub
conducerea domnului secretar de stat Dan Victor Alesandru.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât să avizeze
favorabil proiectul de lege cu amendamente admise.

2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2005 pentru
desemnarea operatorului licenţiat al sistemului de transport prin conducte al
produselor petroliere şi pentru consolidarea mediului concurenţial privind
transportul produselor petroliere (P.L.X 218/2005)

Cu acest proiect de Lege comisia a fost sesizată în fond împreună cu
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare.

La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Economiei
şi Comerţului sub conducerea domnului secretar de stat Dan Victor Alesandru şi
din partea societăţilor comerciale S.C. CONPET S.A. Ploieşti şi S.C.
PETROTRANS S.A Ploieşti.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât să avizeze
favorabil proiectul de lege cu amendamente admise.

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea
Acordului de securitate între Guvernul României şi Guvernului Republicii Italiene
privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 6
aprilie 2005 (P.L. X 232/2005)
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Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă
a proiectului de lege în forma propusă de Guvern.

4. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege privind ratificarea Protocolului Adiţional la Acordul European instituind o
asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi Statele Membre
ale acestora, pe de altă parte, pentru a ţine cont de aderarea Republicii Cehe,
Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania,
Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia şi
Republicii Slovace la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 4 mai 2005
(P.L.X 240/2005)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia
pentru politică externă.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă
a proiectului de lege în forma propusă de Guvern.

5. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut între România şi Banca Japoniei
pentru Cooperare Internaţională, privind Proiectul de reducere a poluării la
Termocentrala Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005 (P.L.X 241/2005)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă
a proiectului de lege în forma propusă de Guvern.

6. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2005 pentru
ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru
finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor (P.L. X 242/2005)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă
a proiectului de lege în forma propusă de Guvern.

SECRETAR,

Aurelia Vasile
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