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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
                 Bucureşti, 28.10.2004 
       
 
                 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele din 26, 27 şi 28 octombrie 2004 

 
 

  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 26, 27 
şi 28 octombrie 2004, cu următoarea ordine de zi: 
  1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aderarea la Convenţia 
internaţională din 2001 privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la 
nave, adoptată la Conferinţa Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra la 5 octombrie 
2001. (P.L.x 620/2004) 
  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 
prezentată de Guvern. 
 
  2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea eficientă a 
veniturilor cu destinaţie specială în sectorul energetic. (P.L.x 583/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Finanţelor 
Publice, Ministerul Economiei şi Comerţului, ARCE şi ANRE. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege cu 
amendamente admise şi amendamente respinse. 
 
  3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind reorganizarea 
Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. (P.L.x 613/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 
  La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Comunicaţiilor şi 
Tehnologiei Informaţiilor. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege cu 
amendamente admise. 
 
  4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului 
de împrumut dintre România şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie - Germania, 
semnat la Bucureşti la 18 februarie 2004 şi respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004 în 
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scopul finanţării programului de creditare pentru întreprinderi mici şi mijlocii - Proiectul 
"Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii" - etapa a 3-a. (P.L.x 621/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege în forma 
prezentată de Guvern. 
 
  5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului din România 
şi Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu şi Gospodărirea Apelor din Austria 
privind cooperarea bilaterală pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, semnat la 
Viena la 23 octombrie 2002. . (P.L.x 623/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.  
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege în forma 
prezentată de Guvern. 
 
  6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei 
privind schimbările climatice, semnat la Bucureşti la 9 aprilie 2003. (P.L.x 624/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.  
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege în forma 
prezentată de Guvern. 
 
  7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art.41 din 
Legea nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare. (P.L.x 
601/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat specialişti din Comisia Naţională pentru 
Controlul Activităţilor Nucleare. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege în forma 
adoptată de Senat. 
 
  8. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
patronatelor nr.356/2001. (P.L.x 511/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz. 
  Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate în următoarele 
şedinţe ale comisiei. 
 
 

SECRETAR, 
 

Aurelia Vasile 


