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  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
15 şi 16 iunie 2004, cu următoarea 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 comisiilor 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 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile. (P.L.x-363/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia 
pentru sănătate şi familie. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege în 
forma adoptată de Senat. 
 
  3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2004 privind aprobarea plăţii cotizaţiei 
anuale ce decurge din calitatea României de stat - participant la Acordul multilateral 
de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - 
Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte. (P.L.x-358/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci. 
  Membrii comisiei 
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au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege în 
forma adoptată de Senat. 
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  4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind Codul 
consumului. (P.L.x 346/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat specialişti din cadrul Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. 
  Din lipsă de cvorum, s-a transmis Biroului Permanent o informare 
corespunzătoare. 
 
  5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
anexei la Legea nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a 
turismului montan "Superschi în Carpaţi". (P.L.x 244/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. 
  Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate în 
următoarea şedinţă a comisiei. 
 
  6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2004 pentru prorogarea termenului 
prevăzut la art.4 alin.(72) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind 
obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, 
precum şi a termenului prevăzut la art.59 alin.(1) din Legea nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. (P.L.x-380/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege în 
forma adoptată de Senat. 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Cristian Buzea 
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