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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
      Bucureşti, 29.09.2003 

                  
       

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din 23, 24 şi 25 septembrie 2003 
 
 
 

  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 23, 24 şi 25 septembrie 2003, cu următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea 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 şi Ministerului Economiei şi Comerţului. 
Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege. 
 

  2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor 
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. (P.L.271/2003) 
  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 să respingă propunerea legislativă. 
 
  3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.72/2003 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/1999 privind produsele 
medicamentoase de uz uman. (P.L.492/2003) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la 
Comisia pentru sănătate şi familie. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Sănătăţii. 

Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege. 
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  4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind interdicţia 
de circulaţie a autovehiculelor grele în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători 
legale. (P.L.431/2002) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, domnul deputat Constantin 
Niculescu şi reprezentanţi ai asociaţiilor patronale ale transportatorilor rutieri. 
  Membrii comisiei au hotărât să amâne dezbaterile, urmând ca 
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului să prezinte un studiu 
privind implicaţiile economice ale introducerii restricţiilor de circulaţie. 
 
  5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind înlocuirea 
sau transformarea motoarelor diesel poluante aflate în funcţiune cu motoarele 
Euro 2 sau Euro 3 pentru autoturisme, autobuze, autocare, autobasculante şi 
autotractoare aflate în circulaţie. (P.L.271/2002) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. 
  Membrii comisiei au hotărât să propună plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea proiectului de lege. 
 
  6. Dezbaterea şi avizarea 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 în fond. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. 
  Membrii comisiei au hotărât să amâne dezbaterile pentru 
următoarea şedinţă a comisiei. 
 
  7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2003 privind subvenţionarea 
dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcţia de locuinţe 
prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. (P.L.537/2003) 
  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 favorabil proiectul de lege 
cu amendamente admise. 
 
  8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.33/2003 privind înfiinţarea Centrului Român pentru 
Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturile Navale - 
CERONAV. (P.L.31/2003) 
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  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. 

 
9. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.58/2003  pentru ratificarea Memorandumului de 
finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la 
Programul orizontal pentru asistenţă comunitară în domeniul securităţii nucleare 
pentru anul 2002 pentru România, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2003. 
(P.L.583/2003) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege 
în forma adoptată de Senat. 
 
 

 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Aurelia Vasile 
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