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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

             Bucureşti, 28.10.2005

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
pentru şedinţele din 25 şi 26 octombrie 2005

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 25 şi 26
octombrie, cu următoarea ordine de zi:

1. Reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice (P.L.x 383/2005)

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

Ministerul Integrării Europene, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a proiectului

de lege cu amendamente admise.

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi
de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (P.L. X 416/2005)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

La lucrările comisiei au participat specialişti din Agenţia de Compensare pentru
Achiziţii de Tehnică Specială, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Economiei şi
Comerţului.

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

3. Dezbaterea şi avizarea proiectulului de Lege pentru modificarea art.18 din Legea
nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară
activităţi economice în mod independent. (P.L.X 457/2005)

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

Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a proiectului

de lege în forma prezentată.
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4. Dezbaterea şi avizarea proiectulului de Lege privind performanţa energetică a
clădirilor. (P.L.436/2005)

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond, în procedură de urgenţă.
Urmare a solicitării scrise a iniţiatorului, membrii comisiei au hotărât cu amânarea

dezbaterilor pentru următoarele şedinţe ale comisiei.

5. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a 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.
Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate la nivelul raportorilor.

6. 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.
Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate la nivelul raportorilor.

7. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2006 (P.L.X
497/2005).

Cu acest proiect de lege, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată,
împreună cu Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului, pentru aviz.

La lucrările comisiei au participat, ca invitaţi, domnul Gheorghe Dobre - ministru al
transporturilor, construcţiilor şi turismului, domnul Codruţ Ioan Sereş – ministru al economiei şi
comerţului, domnul Laszlo Borbely – ministru delegat, doamna Doina Elena Dascălu şi domnul
Istvan Jakab – secretari de stat în Ministerul Finanţelor Publice, domnul Ionel Manţog – secretar
de stat în Ministerul Economiei şi Comerţului, domnul Laurenţiu Bogatu – vicepreşedinte al
Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi specialişti din ministerele menţionate.

Membrii celor 2 comisii au dezbătut proiectul de lege şi anexele corespunzătoare
domeniului de activitate al comisiei, respectiv proiectele de buget ale Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului, Ministerului Economiei şi Comerţului şi Agenţiei Naţionale pentru
Resurse Minerale.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât continuarea dezbaterilor în
şedinţa de luni, 31 octombrie 2005, deoarece au constatat că Anexa referitoare la bugetul
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului era incompletă.

SECRETAR,

Aurelia Vasile
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