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1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.70/1998 privind ratificarea Protocolului adiţional nr.7 la 
Acordul central european de comerţ liber, semnat la Praga la 10 decembrie 1998, 
precum şi pentru rectificarea versiunii în limba română a paragrafului 6 al articolului 15 
din protocol. 

Comisia este sesizată în fond, în procedură de urgenţă. 
Invitaţi: Ministerul industriei şi Comerţului. 
La şedinţă a participat dl.secretar de stat Berinde Mihai de la Ministerul 

Industriei şi Comerţului, care a  expus punctul de vedere şi importanţa ordonanţei. 
Comisia, analizând în profunzime ordonanţa, avizează favorabil acest act normativ, fără 
amendamente.  

 
2. Informare generală privind modul de funcţionare a Aeroportului 

Internaţional Bucureşti-Otopeni, cât şi problemele legate de colaborarea cu celelalte 
instituţii ale statului şi societăţile comerciale de stat şi private. 

Invitaţi: Ministerul Transporturilor 
    Conducerea Aeroportului Internaţional Otopeni 
Dl.secretar de stat Frâncu Aleodor scoate în evidenţă modul actual de 

organizare al transporturilor aeriene din România, iar dl.director Ţară Gabriel expune 
modul de pregătire şi transport cu navele pentru a garanta călătoria şi greutăţile ce se 
întâmpină. În final comisia aprobă o subcomisie formată din 8 deputaţi, reprezentanţi ai 
partidelor reprezentate în comisie, care să conceapă o tematică de analiză, apoi să se 
informeze concret asupra acestor aspecte, urmând ca la prima şedinţă subcomisia să 
prezinte împreună cu Ministerul Transporturilor disfuncţionalităţile în organizarea şi 
conducerea Aeroportului Otopeni, apoi să se hotărască dacă comisia se autosesizează 
pentru o analiză de fond sau rămâne la acest nivel, dacă se constată că nu este cazul. 

 
 

 



3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  
Guvernului nr.69/1997, privind bursele de mărfuri. 

Comisia este sesizată în fond împreună cu Comisia de politică economică. 
Invitaţi: Ştefan Boboc - Preşedintele C.N.V.M. 
     Mircea Filipoiu - Preşedintele B.R.M. 
Dl.Ştefan Boboc continuă informarea comisiei, începută data trecută. 
Comisia a analizat articol cu articol, aducând amendamente admise şi 

respinse. Dezbaterea va continua şi în şedinţa viitoare. 
 
4. La "Diverse" analizând sesizarea domnului deputat Ioan Bivolaru în 

legătură cu Hotărârea Guvernului nr.890 din 11 decembrie 1998 privind modificarea şi 
completarea Regulamentului pentru aplicarea decretului nr.328/1996 privind circulaţia 
pe drumurile publice care îşi are aplicabilitatea începând cu 14 martie 1999, comisia a 
hotărât să înainteze premierului Radu Vasile şi Ministerului de Interne solicitarea 
neînceperii aplicării prevederilor respective, principalele motive fiind de ordin 
constituţional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Ioan Bivolaru 


