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                                                 Bucureşti, 03.02.1999 

 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din data de 03.02.1999 
 
 
 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
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. (Raport suplimentar) 

Sesizată în fond. 
Comisia a luat în dezbatere acest proiect de lege, la care participă ca 

invitaţi: Oficiul Concurenţei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Transporturilor, şi a dat 
aviz favorabil Ordonanţei Guvernului nr.7/1998. 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind industria de apărare. 
Sesizată în fond împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională. 
A participat ca invitat reprezentantul Ministerului Apărării Naţionale, care 

a expus punctul de vedere al ministerului ca fiind o propunere legislativă cu multe 
inadvertenţe şi disfuncţii. În plen s-a luat în discuţie şi punctul de vedere al Guvernului 
şi al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, care respinge propunerea. Discuţii de 
fond nu au fost. Supusă la vot s-a respins. 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii 
conflictelor de muncă nr.15/1991. 

Sesizată pentru aviz la comisia noastră a propus invitarea în plen a autorilor 
propunerii legislative şi a celor implicaţi în acest act legislativ. 
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4. Dezbaterea şi avizarea 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.      

Sesizată în fond, comisia a avut ca invitaţi Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare, sesizată pentru avizare, iar din partea iniţiatorului pe 
dl. Ministru Traian Băsescu. După parcurgerea materialului, Comisia pentur politică 
economică, reformă şi privatizare şi-a dat avizul favorabil, iar Comisia pentru industrii 
şi servicii a dat aviz favorabil acestui proiect de lege, cu amendamente admise şi 
respinse.  

 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Istvan Antal 


