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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

             Bucureşti, 04.10.2004 
 

       
 
                  

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele din 28 şi 29 septembrie 2004 

 
 

  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
28 şi 29 septembrie 2004, cu următoarea ordine de zi: 
  1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.415/2001, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.297/2000, pentru completarea Legii nr.133/1999, privind stimularea 
întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi 
mijlocii. (P.L.151/2002) 
  Cu această propunere legislativă comisia a fost sesizată pentru aviz la 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare. 
  Membrii comisiei au hotărât să respingă propunerea legislativă. 
   
  2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.74/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a 
exportului cu finanţare de la bugetul de stat. (P.L.x-547/2004) 
  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 Economiei 
şi Comerţului şi Ministerul Finanţelor Publice. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege cu 
amendamente admise. 
 
  3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.88/2004 privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace 
fixe, inclusiv a construcţiilor aferente acestora, uzate fizic sau moral, neamortizate 
integral, din cadrul unor capacităţi de producţie oprite ale agenţilor economici din 
portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului. (P.L. x - 524/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Economiei 
şi Comerţului şi Ministerul Finanţelor Publice. 
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  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege cu 
amendamente admise. 
 
  4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare. 
(P.L. x - 567/2004) 
  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 Economiei 
şi Comerţului. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege cu 
amendamente admise. 
 
  5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la 
fabricarea ilicită a drogurilor. (P.L. x - 549/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia 
pentru sănătate şi familie. 
  La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Sănătăţii şi 
Ministerul Economiei şi Comerţului. 
   Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege cu 
amendamente admise. 
 
  6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
Tratatului privind dreptul brevetelor, adoptat la Geneva la 1 iunie 2000. (P.L.x-
571/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege în 
forma prezentată. 
 
  7. Dezbaterea şi avizarea 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. 
   
 
 

SECRETAR, 
 

Aurelia Vasile 
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