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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru industrii si servicii 
Tel : 315.3401.  Fax : 313.6643. 

 
 

                                                                Bucureşti, 16.02.1999 
                                                                                                 Nr. 23, 826/XVIII/3 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

DOMNULUI PREŞEDINTE 
ION DIACONESCU 

 
 

Prin prezenta adresă vă înaintăm următoarele rapoarte suplimentare: 
1. Raportul suplimentar la proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.12/1998, privind transportul pe căile ferate  române şi 
reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, transmis comisiei noastre 
pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.445 din 26 ianuarie 1999. 

2. Raportul suplimentar 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. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dan Ioan Popescu 
 

 
 
 
 
Exp.parlam. 
Viorela Gondoş 
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R A P O R T   S U P L I M E N T A R 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă  
a Guvernului nr.12/1998, privind transportul pe căile ferate  române 

 şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române.  
 
 
 
 

În cadrul şedinţei din data de 03.02.1999, comisia a examinat proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 şi l-a avizat 
favorabil, cu amendamente admise şi respinse, raportul comisiei fiind înaintat spre 
dezbatere Camerei Deputaţilor cu adresa nr.23/08.02.1999. 

Prin prezentul Raport suplimentar revenim la art.60 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.12/1998 (poz.233 din raport) şi propunem menţinerea 
articolului nemodificat, aşa cum a fost adoptat de Senat, considerând ca nefiind utilă 
transferarea art.60 din ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 la altă ordonanţă 
de modificare (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/1998, care modifică Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.7/1998). 

Conform art.74, alin.(1) din Constituţia României proiectul de lege supus 
dezbaterii are caracter de lege organică. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dan Ioan Popescu 
 
 

 
  Exp. Parlam. 
Viorela Gondoş 

 


