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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din săptămâna 9 - 11 decembrie 2003 

 
 
 
Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 

9 şi 10 decembrie 2003, cu următoarea ordine de zi:  
 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea şi 

funcţionarea cooperaţiei. (P.L.370/2003) 
Sesizată în fond împreună cu Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare. 
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Agenţiei 

Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, UCECOM, 
CENTROCOOP. 

Membrii comisiei au hotărât continuarea dezbaterilor în şedinţa 
viitoare a comisiei. 

 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
arhitect. Raport suplimentar. (P.L.328/2003) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. 
Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege cu 

amendamente admise. 
 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2003 pentru înfiinţarea Companiei 
Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. prin reorganizarea 
Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România". 
(P.L.604/2003) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului 

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. 
Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege cu 

amendamente admise. 
 



 

 

 4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 4 aprilie 2003, aferent împrumutului acordat de 
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Companiei Naţionale de Căi 
Ferate "C.F.R." S.A. 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
Membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege în 

forma prezentată. 
 
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Memorandumului de Înţelegere între România şi Comunitatea Europeană privind 
participarea României la Mecanismul Comunitar de facilitare a întăririi cooperării 
în intervenţiile de asistenţă în domeniul protecţiei civile, semnat la Bruxelles, la 28 
noiembrie 2002. 

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. 
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