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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
Tel : 335.88.69.  Fax : 315.34.01. 

 
                  Bucureşti, 24.11.2003 

               
          
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele din săptămâna 17 - 20 noiembrie 2003 

 
 
 
Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 18 

şi 19 noiembrie 2003 cu următoarea ordine de zi: 
 
1. 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. 

La lucrările comisiei au fost invitaţi să participe din partea Ministerului 
Muncii şi Solidarităţii Sociale şi iniţiatorii, dar care nu au onorat cu prezenţa. 

Membrii comisiei au hotărât respingerea propunerii legislative. 
 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.89/2003 privind alocarea capacităţii de infrastructură 
feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de 
siguranţă. (P.L.500/2003) 

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 avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 

amendamente admise. 
 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2003 pentru înfiinţarea Companiei 
Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. prin reorganizarea 
Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din 
România".(P.L.604/2003) 

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

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 
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Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate în 
următoarea şedinţă a comisiei. 

 
4. 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) - 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, la cererea Ordinului arhitecţilor din 

România, ca dezbaterile să fie continuate în următoarea şedinţă a comisiei. 
 
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului de garanţie între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare referitor la Proiectul privind piaţa de electricitate, semnat la Bucureşti, la 
15 iulie 2003. (P.L.704/2003) 

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. 
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