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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

          Bucureşti, 10.11.2005

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
pentru şedinţele din 8, 9 şi 10 noiembrie 2005

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 8, 9
şi 10 noiembrie 2005, cu următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege „Legea energiei termice”
(P.L.X 455/2005).

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond, în procedură de
urgenţă.

La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Economiei şi
Comerţului, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Autoritatea Naţională de
Reglementare în domeniul Energiei şi Autoritatea Naţională de Reglementare în
domeniul Serviciilor Comunale.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor
la cererea iniţiatorilor pentru a analiza amendamentele propuse de comisie şi
observaţiile celorlalte instituţii implicate.

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv
paşnice a energiei nucleare, republicată (P.L.X 384/2005).

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

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Agenţia Nucleară, Comisia Naţională
pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive
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 proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare
(P.L.X 477/2005).

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond.
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La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Agenţia Nucleară, Comisia Naţională
pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive
şi Ministerul Economiei şi Comerţului.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor
la cererea iniţiatorilor pentru a analiza amendamentele propuse de comisie şi
observaţiile celorlalte instituţii implicate.

4. 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.
Membrii comisiei au hotărât să se continue, la nivel de raportori,

examinarea simultană a proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.109/2005 şi a Propunerii legislative privind transporturile rutiere
avându-se în vedere, cu prioritate, directivele Uniunii Europene în domeniul
transporturilor rutiere.

5. 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 să se continue, la nivel de raportori,

examinarea simultană a proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.109/2005 şi a Propunerii legislative privind transporturile rutiere
avându-se în vedere, cu prioritate, directivele Uniunii Europene în domeniul
transporturilor rutiere.

SECRETAR,

Aurelia Vasile
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