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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
             Bucureşti, 10.11.2004 
       
                 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţa din 9 noiembrie 2004 

 
 

  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 9 
noiembrie 2004 cu următoarea ordine de zi: 
  1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind unele măsuri 
pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului "PETROM" S.A. Bucureşti.  
(P.L.x 672/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei  au participat specialişti din Ministerul Economiei 
şi Comerţului şi Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege cu 
amendamente admise. 
 
  2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind încheierea de 
contracte individuale pentru consumurile de apă rece, apă caldă menajeră, căldură şi 
gaz metan din clădiri colective. (P.L.625/2003) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  Membrii comisiei au hotărât să respingă propunerea legislativă. 
 
  3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor. (P.L.x 
614/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  Membrii comisiei au hotărât să respingă propunerea legislativă. 
 
  4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 
anexelor nr.1 şi nr.2 la Legea nr.342/2004 privind trecerea Regiei Autonome 
"Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi" la Compania 
Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa. (P.L.x 646/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei  au participat specialişti din Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 
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  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege în 
forma adoptată de Senat. 
 
  5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.75/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul 
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, 
înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor 
juridice. (P.L.x 652/2004) 
  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 în 
forma adoptată de Senat. 
 

 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Aurelia Vasile 


