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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
                                                        

 
Bucureşti, 10.09.2003 

                  
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 09 şi 10 septembrie 2003 

 
 
 

Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
9 şi 10 septembrie 2003 cu următoarea ordine de zi: 

 1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de 
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind activitatea 
comercială. (P.L.364/2002) 

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

Ordonanţei Guvernului nr.63/2003 pentru completarea art.10 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, 
reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi 
comerciale cu capital majoritar de stat. (P.L.488/2003) 

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 
Finanţelor Publice şi Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor 
Statului. 

Membrii comisiei au hotărât să avizeze proiectul de lege în forma 
prezentată. 

 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.53/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale 
"Tractorul UTB" - S.A. Braşov. (P.L.469/2003) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia 
pentru politică economică, reformă şi privatizare. 
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La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Autorităţii pentru 
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerului Finanţelor Publice. 

Membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege 
cu un amendament respins. 

 
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.61/2003 pentru modificarea alin.(2) al art.9 din Legea 
nr.203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de 
interes naţional şi european. (P.L.486/2003) 

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 proiectul de lege în forma 

prezentată. 
 
5. 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 ca dezbaterile să fie continuate în 

viitoarele şedinţe ale comisiei. 
 
6. Informare asupra situaţiei actuale a sistemului energetic naţional ca 

urmare a secetei prelungite şi scoaterii din funcţiune a grupului de la Cernavodă şi 
asupra stadiului aplicării Legii energiei electrice, respectiv elaborarea legislaţiei 
secundare în acest domeniu, prezentată de conducerea Ministerului Economiei şi 
Comerţului. 

Domnul secretar de stat Iancu Iulian a prezentat situaţia actuală a 
sistemului energetic naţional şi programul pentru iarna 2003/2004 şi a răspuns 
întrebărilor membrilor comisiei în legătură cu asigurarea energiei electrice în 
această perioadă de secetă prelungită. 

 
7. 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 
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privatizării pentru societăţile comerciale aflate în portofoliul Ministerului 
Economiei şi Comerţului. (P.L.484/2003) 

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 Oficiului 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie. 

Dezbaterile au fost amânate deoarece secretarul de stat în domeniu nu 
a putut participa la lucrări. 

 
8. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a 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 

Economiei şi Comerţului. 
Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate în 

viitoarele şedinţe ale comisiei. 
 
9. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2003 pentru 
modificarea alineatului (2) al articolului 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile. (P.L.448/2003) 

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

Economiei şi Comerţului şi Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi 
Mediului. 

Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege cu 
amendamente admise. 

 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Aurelia Vasile 
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