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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

                  Bucureşti, 27.11.2003 
               
          
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele din săptămâna 24 - 27 noiembrie 2003 

 
 
 
Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 

25 şi 26 noiembrie 2003 având următoarea ordine de zi: 
 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania 
privind colaborarea financiară - anul 2002, semnat la Bucureşti, la 12 mai 2003. 
(P.L.-x 712/2003) 

 Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrărilor comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Integrării Europene. 

Membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege 
în forma transmisă de iniţiator. 

 
  2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania 
privind colaborarea financiară - anul 2001, semnat la Bucureşti, la 12 mai 2003. 
(P.L.-x 713/2003) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrărilor comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Integrării Europene. 

Membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege 
în forma transmisă de iniţiator. 

 
3. Dezbaterea proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea 

cooperaţiei. (P.L.370/2003) 
Sesizată în fond împreună cu Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare. 
La lucrărilor comisiei au participat invitaţi din partea Agenţiei 

Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, UCECOM, 
CENTROCOOP. 
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Dezbaterile asupra acestui proiect de lege au fost purtate de către 
membrii celor două subcomisii desemnate de birourile comisiilor sesizate pe fond, 
fiind prezenţi doamna dep.Aurelia Vasile şi domnii dep. Ioan Bivolaru, Mihail 
Fâcă, Istvan Erdei (împuternicit să-l reprezinte pe domnul dep.Istvan Antal), 
Mircea Toader, Marin Gheorghe, Ioan Rus, Ştefan Giuglea, Iuliu Vida. 

Dezbaterile vor continua într-o şedinţă viitoare în funcţie de 
programul Camerei Deputaţilor. 

 
 
 
 
 

 
SECTERAR, 

 
Aurelia Vasile 
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