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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 
 

                                                                Bucureşti, 11.02.1999 
                                                                          Nr. 826/XVIII/3 

 
 

BIROUL PERMANENT 
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

DOMNULUI PREŞEDINTE 
ION DIACONESCU 

 

Prin prezenta vă înaintăm raportul la proiectul de lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.25/1998 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se 

execută sau se prestează în ţară în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al 

celor supuse prin lege unui regim special sau al Regiilor autonome care se stabilesc cu 

avizul Oficiului Concurenţei. 

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere şi avizele transmise de : 

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

- Consiliul Legislativ 

 
           PREŞEDINTE,                                 SECRETAR, 
 
        Dan Ioan Popescu                                Ioan Bivolaru 

       
 
 
Exp.parlam. 
Viorela Gondoş 
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Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

             Bucureşti, 
11.02.1999 

                                                                                      Nr. 826/XVIII/3 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/1998  

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/1998  
privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se execută sau  

se prestează în ţară în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, 
 al celor supuse prin lege unui regim special sau al Regiilor autonome 

 care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei. 
 
 

Cu adresa nr.298/05.10.1998 Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, în 
conformitate cu art.86 şi 102 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat în fond, 
în procedură de urgenţă, Comisia pentru industrii şi servicii, cu dezbaterea şi avizarea 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/1998 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/1998 privind preţurile şi tarifele 
produselor şi serviciilor care se execută sau se prestează în ţară în cadrul activităţilor cu 
caracter de monopol natural,  al celor supuse prin lege unui regim special sau al Regiilor 
autonome  care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei. 

În cadrul şedinţei din data de 03.02.1999, comisia a examinat proiectul de 
lege pentru aprobarea O.G. nr.25/1998, având în vedere şi avizele favorabile primite de 
la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 
precum şi de la Consiliul Legislativ, şi a hotărât cu unanimitate de voturi avizarea 
favorabilă şi trimiterea spre dezbatere şi aprobare plenului Camerei Deputaţilor, în 
forma prezentată de iniţiator, cu amendamentul admis de comisie, anexat la raport. 

Conform art.74, alin.(2) din Constituţia României proiectul de lege supus 
dezbaterii are caracter de lege ordinară. 
 

            PREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 
 
         Dan Ioan Popescu                                 Ioan Bivolaru 

 
  Exp. Parlam. 
Viorela Gondoş 
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Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru industrii si servicii 

    
                                                                                                   Anexa nr.1 
 
 

 
AMENDAMENTE ADMISE   

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/1998 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se execută sau  se prestează în ţară în cadrul activităţilor cu 
caracter de monopol natural,  al celor supuse prin lege unui regim special sau al Regiilor autonome  care se stabilesc cu avizul 

Oficiului Concurenţei. 
 
 

Nr. 
crt. 

Articol text iniţial O.U.G. nr.7/1998 Text propus de comisie Motivaţia 

0 1 2 3 
1.  Anexă - poziţia nr.3 

Transport pe cale ferată - deservire generală (exclusiv 
servicii auxiliare şi transport internaţional). 

 

Anexă - poziţia nr.3 
Transport de călători pe cale ferată - deservire 

generală (exclusiv servicii auxiliare şi transport 
internaţional). 

 

Deoarece prin prevederile OUG 
nr.12/1998, la art.55, se prevede ca tarifele 
transporturilor feroviare de mărfuri se 
formează liber, pe piaţă. 

 
PREŞEDINTE,         SECRETAR, 
 
Dan Ioan Popescu        Ioan Bivolaru 
 

 
 
Exp.parl. 
Viorela Gondoş 
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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru industrii si servicii 
    
                                                                                                   Anexa 
 

AMENDAMENTE RESPINSE   
la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/1998 pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se execută sau  se prestează în ţară 
în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural,  al celor supuse prin lege unui regim special sau al Regiilor autonome  

care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei. 
 

Nr. 
crt. 

Text O.U.G. nr.7/1998 Text propus 
Autorul 

 

Opinia comisiei 

0 1 2 3 
2.  Anexă - poziţia nr.7 

Servicii telefonice de 
bază: 

- interne; 
- internaţionale. 
 

Anexă - poziţia nr.7 
Servicii telefonice internaţionale se abrogă. 
Dep.Dan Nica (PDSR) 
Motivaţie: 

Tarifele serviciilor telefonice interne, în condiţiile 
existenţei unui monopol, trebuie supuse controlului şi aprobării 
singurului organism abilitat pentru aceasta: Oficiul Concurenţei 
şi aplicate sancţiuni pentru tarife stabilite incorect, ceea ce nu 
se întâmplă în condiţiile aplicării acestei ordonanţe de urgenţă. 

 

Respins amendamentul. 

 
PREŞEDINTE, 

Dan Ioan Popescu 
   Exp.parl. 
Viorela Gondoş 

 


