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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru industrii si servicii 
                                                                   
 
 

                                                                                              Bucureşti, 24.03.1999 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
  din data de 24.03.1999 

 
 

1. 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. 

Retrimis la comisie.  
În urma discutării acestui act legislativ s-a hotărât ca până săptămâna 

viitoare o subcomisie a noastră să elaboreze o tematică de analiză a problemelor de 
fond, reieşite în plenul comisiei.  

Comisia a respins amendamentul prezentat de dl.dep.Dan Nica, în 
plenul Camerei Deputaţilor. 

 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art.7 

din  Ordonanţa Guvernului nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al 
României. 

Sesizată pentru aviz. 
 Comisia avizează favorabil acest act legislativ, cu amendamente 

admise. 
 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale 
Americii privind aplicaţiile paşnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 
15 iulie 1998. 

Sesizată în fond. 
După discuţii în plen, comisia avizează favorabil acest proiect de lege, 

trimiţându-l Camerei Deputaţilor pentru discuţie. 
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4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aderarea 
României la Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a 
depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 
aprilie 1977 şi modificat la 26 septembrie 1980.  

Sesizată în fond. 
Se avizează favorabil, fără observaţii. 
New 
 
5. Continuarea dezbaterii şi avizării proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.69/1997 privind bursele se mărfuri. 
Sesizată în fond împreună cu Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare. 
Comisia a discutat încă 14 articole, continuându-se mai departe în 

şedinţa următoare. 
 
6. La "Diverse" nu au fost probleme. 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Antal Istvan 


