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  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
25 şi 26 mai 2004, cu următoarea ordine de zi: 

1. 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 invitaţi din partea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului. 

Membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie continuate în 
următoarea şedinţă a comisiei. 
  2. 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 invitaţi din partea Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi dl.dep.Gheorghe Dinu. 

Membrii comisiei au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea propunerii legislative. 
  3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind securitatea 
generală a produselor. (P.L.-x 278/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Ministerului Integrării Europene. 

membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege cu 
amendamente admise.   

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative "LEGEA 
MESERIILOR". (P.L.-x 192/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, 
dl.dep.Ioan Rus, d-na dep.Lucia Lepădatu. 
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Membrii comisiei au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor 

respingerea propunerii legislative. 
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi 
economice de către persoane fizice. (P.L.x-303/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege. 
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