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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

           Bucureşti, 24.05.2004 
 

        
                  
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele din 18 şi 19 mai 2004 

 
 
 

  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
18 şi 19 mai 2004 cu următoarea ordine de zi: 
  1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere. (P.L.x-279/2004) 
  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. 
 
  2. 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 a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei 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. 
 
  3. 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) 
  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. 
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  4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii concurenţei nr.21/1996. (P.L.451/2003) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege. 
 
  5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind răspunderea 
producătorilor pentru pagubele generate de produsele  cu defecte. (P.L.x-289/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege. 
 
  6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2004 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare. (P.L.-x 
288/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege. 
 
  7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă. (P.L.x-301/2004) 
  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. 
 
   

 
 

SECRETAR, 
 

Cristian Buzea 
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