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Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 06.09.2005
                          Nr.23/114/2005

AVIZ
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
87/2005 privind abrogarea art. 8 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea

sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului,
a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice

 centrale şi a unor instituţii publice

În conformitate cu prevederile art.89 şi 108 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, în procedură de
urgenţă, pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 87/2005 privind abrogarea art. 8 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea,
reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a
ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor
instituţii publice, transmis cu adresa nr.P.L.X 314 din 26 iulie 2005, înregistrată sub
nr.23/114 din 26.07.2005.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu adresa
nr.920/14.07.2005.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 25 iulie 2005.
Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 6 septembrie

2005.
La dezbateri au participat invitaţi din partea Agenţiei Naţionale pentru Resurse

Minerale, Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Finanţelor Publice.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil

proiectul de lege în forma adoptată de Senat, cu unanimitate de voturi.
Prin obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor

organice.
Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, Camera decizională

pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor.

                               PREŞEDINTE,                                   SECRETAR,

                            Dan Ioan Popescu                                Aurelia Vasile

Consilieri,
Viorela Gondoş
Silvia Vlăsceanu
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