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  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în data de 2 
septembrie 2004, cu următoarea ordine de zi: 
 
  1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind 
colaborarea în domeniul transportului feroviar, semnat la Kiev la 21 octombrie 2003. 
(P.L.x - 468/2004) 
  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 iniţiator. 
 
  2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru acceptarea 
amendamentelor la Acordul european asupra marilor drumuri de circulaţie 
internaţională (AGR), încheiat la Geneva la 15 noiembrie 1975. (P.L.x 470/2004) 
  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 iniţiator. 
 
  3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2004 pentru prorogarea termenului 
prevăzut la art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.100/2001 privind 
acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia 
Naţională a Rezervelor de Stat în anul 2001. (P.L.x-441/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Economiei 
şi Comerţului şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege în 
forma adoptată de Senat. 
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  4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii concurenţei nr.21/1996. (P.L.x 460/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
  La lucrările comisiei au participat specialişti din Consiliul Concurenţei. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege cu 
amendamente admise. 
 
  5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
Memorandumului de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării şi tehnologiei pentru apărare, 
semnat la Ankara la 6 aprilie 2004. (P.L. x-467/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege în 
forma prezentată de iniţiator. 
 
  6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.57/2004 pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. (P.L. x 483/2004) 
  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 adoptată de Senat. 
 
  7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind publicitatea şi 
sponsorizarea pentru produsele din tutun. (P.L.x - 477/2004) 
  Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. 
  Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege cu 
amendamente admise. 
   
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Aurelia Vasile 


	Bucureşti, 03.09.2004

