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  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
21, 22 şi 23 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 comisiei au participat specialişti din Ministerul 
Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului. 
  Membrii celor două comisii au adoptat majoritatea tetelor din proiectul 
de lege, urmând ca în următoarea şedinţă comună să se soluţioneze punctele 
divergente asupra unor prevederi ale acestui proiect. 
  2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind trecerea Regiei 
Autonome "Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi" la 
Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa. (P.L.x-
386/2004) 
  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 să avizeze favorabil proiectul de lege cu 
amendamente admise. 
  3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind autorizarea şi 
înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi 
economice în mod independent şi a asociaţiilor familiale. (P.L.x-388/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat specialişti din cadrul Agenţiei 
Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege. 
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  4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2004 pentru prorogarea termenului 
prevăzut la art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.104/2003 privind 
aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de 
combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi 
Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităţi 
Nucleare - Sucursala "ROMAG - TERMO" şi centralele termice şi electrice de 
termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale. (P.L.x 384/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Economiei 
şi Comerţului şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege. 
  5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2001 privind producţia de 
apă grea în perioada 2001 - 2004 la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi 
acumularea acesteia de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. (P.L.x 
385/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Economiei 
şi Comerţului şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege. 
  6. Dezbaterea şi avizarea Proiectului legii gazelor. (P.L.x-387/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Economiei 
şi Comerţului. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege cu 
amendamente admise. 
  7. Dezbaterea şi avizarea proiectului 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. 
  Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate în 
următoarea şedinţă a comisiei. 
  8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2004 pentru aprobarea Programului de 
dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport al Gazelor Naturale pentru 
alimentarea cu gaze naturale a unor localităţi în perioada mai 2004 - noiembrie 2005. 
  (P.L.x 383/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
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La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Economiei 
şi Comerţului. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege cu 
amendamente admise. 
  9. 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 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege. 
  10. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea art.40 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor. (P.L.x-242/2004) - reexaminare 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  Membrii comisiei au hotărât menţinerea punctului de vedere privind 
respingerea propunerii legislative. 
  11. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind înlocuirea sau 
transformarea motoarelor Diesel poluante aflate în funcţiune cu motoare Euro 2 sau 
Euro 3 pentru autocamioane, autobuze, autocare, autobasculante şi autotractoare 
aflate în circulaţie. (P.L.271/2002) - reexaminare. 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  Membrii comisiei au hotărât menţinerea punctului de vedere privind 
respingerea propunerii legislative. 

12. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (P.L.x396/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat specialişti din cadrul Agenţiei 
Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege cu 
amendamente admise. 
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