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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 
        

 Bucureşti, 17.09.2003 
                  
       

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 16 şi 17 septembrie 2003 

 
 
 

  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 16 şi 17 septembrie 2003 cu următoarea ordine de zi: 
 
  1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 
administrarea şi exploatarea căilor ferate române. (P.L.302/2002) 

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

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi domnul deputat Dinu Gheorghe. 
Membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să respingă 

propunerea legislativă. 
 
  2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind statutul 
personalului feroviar. (P.L.120/2003) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi domnul deputat Dinu Gheorghe. 

Membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să respingă 
propunerea legislativă. 

 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltarea turistică SUPERSCHI ÎN CARPAŢI. 
(P.L.284/2003) Raport suplimentar 

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

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. 
Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege 

cu amendamente admise şi amendamente respinse. 
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4. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în 
materie financiar-fiscală. (P.L.499/2003) 

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

La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Finanţelor Publice. 

Membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de 
lege cu amendamente admise. 
 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului de Comerţ Liber între România şi Bosnia şi Herţegovina, semnat la 
Sarajevo la 8 aprilie 2003. (P.L.531/2003) 

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

Economiei şi Comerţului. 
Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege 

în forma adoptată de Senat. 
 
6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului de Comerţ Liber între România şi Republica Albania, semnat la 
Tirana la 21 februarie 2003. (P.L.545/2003) 

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

Economiei şi Comerţului. 
Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege 

în forma adoptată de Senat. 
 
7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului de Comerţ Liber între România şi Republica Macedonia, semnat la 
Skopye la 7 februarie 2003. (P.L. 546/2003) 

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

Economiei şi Comerţului. 
Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege 

în forma adoptată de Senat. 
 

  8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.55/2003 privind unele măsuri pentru derularea 
procesului de privatizare a Societăţii Naţionale a Petrolului "PETROM" - S.A. 
Bucureşti, precum şi pentru modificarea şi completarea cadrului legal în 
domeniul privatizării pentru societăţile comerciale aflate în portofoliul 
Ministerului Economiei şi Comerţului. (P.L.484/2003) 
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Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Economiei şi Comerţului. 

Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege. 
 
  9. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind clasificarea 
societăţilor naţionale şi a regiilor şi pentru stabilirea nivelurilor maxime de 
salarizare a conducătorilor acestora. (P.L.329/2003) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la 
Comisia pentru muncă şi protecţia socială. 

Membrii comisiei au hotărât să amâne dezbaterile pentru şedinţele 
următoare, întrucât invitaţii nu s-au prezentat la lucrările comisiei. 
 
  10. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului 
de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect. (P.L.328/2003) 

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

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 
Membrii comisiei au hotărât ca, la solicitarea Ministerului 

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, dezbaterile să fie amânate pentru 
următoarea şedinţă a comisiei. 

 
11. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.71/2003 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor. (P.L.491/2003) 

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

Economiei şi Comerţului. 
Membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de 

lege cu amendamente admise şi 1 amendament respins. 
 
12. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2003 pentru instituirea unor măsuri 
speciale privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor minerale. 
(P.L.307/2003) 

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

Finanţelor Publice. 
Membrii comisiei au hotărât continuarea dezbaterilor în şedinţa 

viitoare. 
 
13. Diverse 
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S-au discutat adresele Direcţiei generale pentru relaţii externe şi 
protocol vizând prezenţa a câte doi deputaţi, membri ai comisiei, în data de 21 
octombrie 2003, la Bruxelles, la seminarul cu tema "Turismul în legislaţia 
europeană" şi în data de 28 octombrie 2003 la Bruxelles, la un seminar pe 
probleme de aviaţie. 

Membrii comisiei prezenţi au votat în unanimitate astfel: 
- în data de 28 octombrie 2003 comisia va fi reprezentată de 

domnul deputat Ioan Bivolaru membru PSD şi domnul deputat Cristian Valeriu 
Buzea membru PRM; 

- în data de 21 octombrie 2003 comisia va fi reprezentată de 
domnul deputat Ioan Bivolaru membru PSD şi domnul deputat Istvan Antal 
membru UDMR. 

 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Aurelia Vasile 
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