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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

             Bucureşti, 23.09.2004 
 

       
                  
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 20 - 23 septembrie 2004 

 
 
 

  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în perioada 21 - 
23 septembrie 2004, cu următoarea ordine de zi: 
 
  1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea alineatului 
(3) al articolului 3 din Legea nr.387/2003 privind regimul de control al exporturilor de 
produse şi tehnologii cu dublă utilizare. (P.L.641/2003) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat specialişti din Agenţia Naţională pentru 
Controlul Exporturilor. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil propunerea legislativă cu 
amendamente admise. 
 
  2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii 
nr.26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare. (P.L.x-
350/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Justiţiei. 
  Membrii comisiei au hotărât să respingă propunerea legislativă. 
 
  3. 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, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Turism şi 
dl.dep.Kerekes Karoly. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil propunerea legislativă cu 
amendamente admise. 
 
  4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.65/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului şi 
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administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul privat al statului şi în 
administrarea Societăţii Naţionale de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A. Mediaş. (P.L. x - 
528/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 
  La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Economiei şi 
Comerţului şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege în forma 
prezentată. 
 
  5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. (P.L. x - 
536/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege în forma 
prezentată. 
 
  6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004. (P.L.x-
454/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci. 
  La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Finanţelor 
Publice. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege în forma 
prezentată. 
 
  7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004. (P.L.x-
498/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci. 
  La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Finanţelor 
Publice. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege în forma 
prezentată. 
 
  8. 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-parţi. (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 să avizeze favorabil proiectul de lege cu 
amendamente admise. 
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  9. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.73/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare 
cu energie termică produsă centralizat. (P.L.508/2002) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Economiei şi 
Comerţului. 
  La solicitarea Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, membrii comisiei au hotărât să amâne dezbaterile pentru 
următoarele şedinţe. 
 
  10. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind încheierea de 
contracte individuale pentru consumurile de apă rece, apă caldă menajeră şi gaz metan din 
clădiri colective. (P.L.625/2003) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Economiei şi 
Comerţului. 
  La solicitarea Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, membrii comisiei au hotărât să amâne dezbaterile pentru 
următoarele şedinţe. 
 
  11. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.52/2004 privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (P.L.x-456/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci. 
  La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege în forma 
prezentată. 
   
  12. Dezbateri generale asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii patronatelor nr.356/2001. (P.l.-x 511/2004) 
  Cu această propunere legislativă comisia a fost sesizată pentru aviz. 
  Membrii comisiei au hotărât ca în termen de 2 săptămâni să transmită avizul 
cu amendamente la această propunere legislativă. 
 
   
 
 

SECRETAR, 
 

Aurelia Vasile 
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