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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

           Bucureşti, 14.06.2004 
 

       
                  
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele din 8, 9 şi 10 iunie 2004 

 
 
 

  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
8, 9 şi 10 iunie 2004 cu următoare ordine de zi: 
  1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice. (P.L.707/2003) 
  Cu acest proiect de lege Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate în fond. 
  La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul 
Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului. 
  Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate în 
următoarea şedinţă a comisiei. 
 
  2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind protecţia 
dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii 
unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare. (P.L.x 333/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege în 
forma adoptată de Senat. 
 
  3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind regimul juridic al 
contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor. (P.L.-x 332/2004) 
  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. 
 
  4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind regimul armelor şi 
al muniţiilor. (P.L.-x 322/2004) 
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  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege în 
forma adoptată de Senat. 
 
  5. Dezbaterea şi avizarea proiectul de Lege privind rambursarea ratelor 
de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza 
Programului CCC - Legea publică nr.480 din 1992, precum şi achitarea dobânzii şi  
a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi. (P.L.x-268/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Economiei 
şi Comerţului şi Ministerul Finanţelor Publice. 
  Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate în 
următoarea şedinţă a comisiei. 
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