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Bucureşti, 16.09.2004 
       
                  

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele din săptămâna 13 - 16 septembrie 2004 

 
 

  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în perioada 14 - 
16 septembrie 2004, cu următoarea ordine de zi: 
  1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.62/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.608/2001 privind 
evaluarea conformităţii produselor. (P.L.-x  490/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Economiei şi 
Comerţului şi RENAR. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege cu 
amendamente admise. 
  2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.150/2004 privind siguranţa alimentelor. (P.L.- x 513/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege în forma 
adoptată de Senat. 
  3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.51/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din 
România. (P.L.x - 493/2004) 
  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. 
  4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.58/2004 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire 
Feroviară - CENAFER. (P.L. x - 495/2004) 
  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. 
 
  5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, 
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repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională 
de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. (P.L. x - 496/2004) 
  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. 
  6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.54/2004 pentru modificarea art.6 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului 
nr.82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, 
de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de 
dezmembrare a vehiculelor uzate. (P.L.x-492/2004) 
  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 în forma 
adoptată de Senat. 
  7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.46/2004 pentru modificarea art.37 din Ordonanţa Guvernului nr.44/1997 
privind transporturile rutiere. (P.L. x - 488/2004) 
  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 în forma 
adoptată de Senat. 
  8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind activitatea hidrografică 
maritimă. (P.L. x - 497/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 
  La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Apărării 
Naţionale şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege cu 
amendamente admise. 
  9. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-
privat, precum şi a Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor. (P.L. x-518/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi. 
  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. 
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