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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

       Bucureşti, 09.05.2003 
                   
    
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 6, 7 şi 8 mai 2003 

 
 

  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
6, 7 şi 8 mai 2003 cu următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.7/2003 privind utilizarea în scopuri paşnice a energiei 
nucleare. (P.L.157/2003) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării. 
Proiectul de lege a fost aprobat cu amendamente admise. 
 
2. Continuarea dezbaterilor şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2003 privind gestionarea combustibilului 
nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală. (P.L.172/2003) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării. 
Proiectul de lege a fost aprobat cu amendamente admise. 
 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice. (P.L.707/2003). 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 

Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerului de Interne, Federaţiei 
Naţionale a  Sindicatelor Şoferilor din România. 

Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile asupra proiectului de lege 
să fie continuate în următoarea şedinţă a comisiei. 
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4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.110/1999 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice.  
(P.L.476/2000) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
Membrii comisiei au hotărât respingerea proiectului de lege. 
 
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.10/2001 pentru modificarea art.4 al Legii nr.118/1996 
privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice. 
(P.L.416/2001) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
Membrii comisiei au hotărât respingerea proiectului de lege. 
 
6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind dublarea 

producţiei de energie electrică produsă în centrale hidroelectrice de până la 25 MW. 
(P.L.516/2003). 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 

Industriei şi Resurselor. 
Membrii comisiei au hotărât respingerea propunerii legislative. 
 
7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind colectarea, 

depozitarea şi prelucrarea cauciucurilor uzate de autovehicule în vederea obţinerii 
de granule pentru autostrăzi. (P.L.522/2003). 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 

Industriei şi Resurselor. 
Membrii comisiei au hotărât respingerea propunerii legislative. 
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