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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
                                                       

                  Bucureşti, 04.09.2003 
                  
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din 2 şi 3 septembrie 2003 

 
 

  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
2 şi 3 septembrie 2003 având următoarea ordine de zi: 

 1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.49/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.155/2002 privind aprobarea scoaterii din 
rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială de 
Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., Societatea 
Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A. şi centralele termice şi electrice de 
termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale. (P.L.468/2003) 

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

Economiei şi Comerţului şi Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat  
Membrii comisiei au hotărât adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată. 
2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2003 pentru 
prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de 
combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi 
Termice Termoelectrica - S.A., Societatea Comercială Electrocentrale Deva - S.A. 
şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor 
judeţene şi locale. (P.L.409/2003) 

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

Economiei şi Comerţului şi Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat  
Membrii comisiei au hotărât adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată. 
3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2003 pentru 
prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
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nr.100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic 
de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat în anul 2001. (P.L.408/2003) 

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

Economiei şi Comerţului şi Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat  
Membrii comisiei au hotărât adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată. 
4. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2003 pentru prorogarea 
termenului prevăzut la art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.100/2001 
privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către 
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat în anul 2001. (P.L.496/2003) 

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

Economiei şi Comerţului şi Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat  
Membrii comisiei au hotărât adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată. 
5. 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. 
Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate în 

următoarele şedinţe. 
6. 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 Gheorghe Dinu. 
Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate în 

următoarele şedinţe. 
7. Dezbateri generale la proiectul de Lege privind organizarea şi 

funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti. (P.L. 197/1998)  
Sesizată în fond împreună cu Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare. 
Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate în 

următoarele şedinţe. 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Aurelia Vasile 
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