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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru industrii si servicii 
Tel : 313.6643.  Fax : 315.34.01. 

                                                                   
 

                                                                                               Bucureşti, 21.04.1999 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI  
din data de 21.04.1999 

 
 

 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.26/1990 privind registrul comerţului.  
Sesizată în fond.  
Invitaţi: Registrul Comerţului  
După discuţii de conţinut se aprobă acest act legislativ în forma 

prezentată de iniţiator. 
 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.21/1999 pentru ratificarea Protocolului armonizând 
Convenţia internaţională privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene 
EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, după efectuarea unor modificări, adoptat 
la Bruxelles, la 27 iunie 1997, şi a Protocolului adiţional privind trecerea de la 
regimul Acordului multilateral privind tarifele de rută din 12 februarie 1981 la 
regimul Anexei IV (Dispoziţii privind sistemul comun de tarife de rută) la Convenţia 
internaţională privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene 
EUROCONTROL, armonizată prin Protocolul adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997. 

Sesizată în fond. 
Se avizează favorabil trimiţându-se plenului Camerei Deputaţilor pentru 

dezbatere. 
 
3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/1998 privind acordarea 
de către stat, prin intermediul Ministerului Finanţelor, de garanţii pentru emisiunile 
de obligaţiuni pe pieţele financiare externe. 

Sesizată pentru aviz. 
Se avizează în forma prezentată de Senat. 
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4. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/1999 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/1998 privind acordarea de către stat, prin 
intermediul Ministerului Finanţelor, de garanţii pentru emisiunile de obligaţiuni pe 
pieţele financiare externe. 

Sesizată pentru aviz. 
Se avizează în forma prezentată de Senat. 
 
5. La "Diverse" se discută propunerea domnului deputat Istvan Antal  

vis-à-vis de păstrarea secretului scrisorilor pentru a nu se mai deschide. Se hotărăşte 
ca săptămâna viitoare să fie invitată conducerea Poştei Române la comisie. 

Se propune ca preşedintele Fondului Proprietăţii de Stat, domnul Radu 
Sârbu, să fie invitat la comisie pentru a informa asupra modului cum se face 
privatizarea şi responsabilităţile celor ce semnează actele. 

 
6. Vizită de lucru la Bursa Română de Mărfuri. 
 

 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Ioan Bivolaru 


