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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
           Bucureşti, 08.11.2004 
       
 
                  

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele din săptămâna 2 - 5 noiembrie 2004 

 
 
 

  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în perioada 2 
- 5 noiembrie 2004 cu următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea, împreună cu Comisia economică a Senatului, 
a proiectului de Lege pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2005. 
  Cu acest proiect de lege cele două comisii au fost sesizate pentru aviz la 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi la Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci a Senatului. 
  La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Economiei 
şi Comerţului sub conducerea domnului secretar de stat Iulian Iancu şi specialişti din 
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sub conducerea domnului 
ministru Miron Tudor Mitrea.  
  Domnul secretar de stat Iulian Iancu a menţionat că la fundamentarea 
proiectului de buget pe anul 2005 s-a avut în vedere integrarea politicii bugetare a 
Ministerului Economiei şi Comerţului în ansamblul politicilor macroeconomice 
formulate pentru perioada imediat următoare, în vederea continuării stabilizării 
macroeconomice, amplificarea creşterii economice, continuarea procesului de 
dezinflaţie pentru a asigura programarea şi monitorizarea poziţiei bugetare, în 
vederea realizării echilibrelor macroeconomice şi a ţintelor propuse pentru anul 
2005. 
  Domnul ministru Miron Tudor Mitrea a arătat că urmare încheierii 
negocierilor cu Uniunea Europeană a Capitolului 9 "Politica în domeniul 
transporturilor", prin bugetul pe anul 2005 s-a avut în vedere continuarea 
programelor de realizare a infrastructurii transporturilor, de construcţie a locuinţelor 
şi de săli de sport, reabilitarea fondului locativ existent, alimentarea cu apă la sate, 
etc. 
  În cadrul dezbaterilor, specialiştii din cele două ministere au răspuns 
solicitărilor domnilor senatori şi deputaţi privind respectivele sectoare de activitate, 
modul de asigurare a fondurilor necesare, supravegherea utilizării sumelor prevăzute 
în proiectul de buget conform destinaţiilor propuse, prevederea pentru anii următori 
a fondurilor necesare pentru realizarea unor obiective industriale şi de infrastructură 
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cu un important impact social şi pentru pregătirea aderării României la Uniunea 
Europeană. 
  În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au avizat favorabil 
proiectul de lege cu amendamente admise şi amendamente respinse. 
 
  2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art.III 
din Legea nr.90/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. (P.L.x 
632/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil 
proiectul de lege în forma adoptată de Senat. 
 
  3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru definirea 
corespondenţei şi asigurarea confidenţialităţii. (P.L.-x 640/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să respingă 
propunerea legislativă. 
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