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Parlamentul  României
Camera  Deputaþilor

Comisia pentru industrii si servicii
Tel : 614.8091.  Fax : 613.6643.

                                                             Bucure”ti, 22.10.1998.
                                                                                                  Nr. 812/XVIII/3

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAÞILOR

DOMNULUI PRE“EDINTE
ION DIACONESCU

Prin adresa nr.812/XVIII/3 a Comisiei pentru industrii ”i servicii a Camerei
Deputaþilor am înaintat Raportul la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de
urgenþª a Guvernului nr.7/1998  privind preþurile ”i tarifele produselor ”i serviciilor care
se executª sau se presteazª în þarª în cadrul activitªþilor cu caracter de monopol natural,
al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome care se stabilesc cu
avizul Oficiului Concurenþei.

Prin prezenta adresª vª înaintªm un raport suplimentar care cuprinde
dezbaterea ”i avizarea proiectelor de Legi pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþª a
Guvernului nr.25/1998 pentru modificarea Ordonanþei de urgenþª a Guvernului
nr.7/1998 ”i Ordonanþa Guvernului nr.117/1998 pentru modificarea anexei la Ordonanþa
de urgenþª a Guvernului nr.7/1998, cât ”i amendamente suplimentare susþinute ”i
respinse în plenul comisiei asupra Ordonanþei de urgenþª a Guvernului nr.7/1998
privind preþurile ”i tarifele produselor ”i serviciilor care se executª sau se presteazª în
þarª în cadrul activitªþilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui
regim special sau al regiilor autonome care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenþei.

         PRE“EDINTE,                                    SECRETAR,

                          Dan Ioan Popescu                                  Ioan Bivolaru

  Exp.parlam.
Viorela Gondo”



2

Parlamentul  României
Camera  Deputaþilor

Comisia pentru industrii si servicii
Tel : 614.8091.  Fax : 613.6643.

                                                           Bucure”ti, 22.10.1998.
                                     Nr. 812/XVIII/3

RAPORT  SUPLIMENTAR
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþª a Guvernului
nr.7/1998  privind preþurile ”i tarifele produselor ”i serviciilor care se executª sau
se presteazª în þarª în cadrul activitªþilor cu caracter de monopol natural, al celor

supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome care se stabilesc cu
avizul Oficiului Concurenþei

Comisia pentru industrii ”i servicii a Camerei Deputaþilor, în ”edinþa din
21.10.1998, a luat în discuþie Ordonanþa de urgenþª a Guvernului nr.25/1998 pentru
modificarea Ordonanþei de urgenþª a Guvernului nr.7/1998  ”i Ordonanþa Guvernului
nr.117/1998 pentru modificarea anexei la Ordonanþa de urgenþª a Guvernului nr.7/1998,
prin care se aduc modificªri asupra Ordonanþei de urgenþª a Guvernului nr.7/1998, care
a fost trimisª cªtre Biroul Permanent cu adresa nr.812/XVIII/3.

Cu privire la aceste ordonanþe comisia a hotªrât, cu majoritate de voturi, sª
supunª plenului discutarea ”i aprobarea ordonanþelor susmenþionate în forma publicatª
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.378 din 2 octombrie 1998 ”i Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.327 din 29 august 1998, cu modificªri asupra
Ordonanþei de urgenþª a Guvernului nr.7/1998.

Dupª dezbaterea, avizarea ”i corelarea proiectelor de Legi privind
Ordonanþa de urgenþª a Guvernului nr.25/1998 pentru modificarea Ordonanþei de
urgenþª a Guvernului nr.7/1998 ”i Ordonanþa Guvernului nr.117/1998 pentru
modificarea anexei la Ordonanþa de urgenþª a Guvernului nr.7/1998, dl. dep. Robert
Raduly ”i dl.dep. Alexandru D. Radu, au solicitat revenirea cu amendamente
suplimentare asupra Ordonanþei de urgenþª a Guvernului nr.7/1998.

Supuse la vot aceste amendamente au fost respinse.
Vª înaintªm în anexª amendamentele propuse ”i respinse de domnii

deputaþi.
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De asemenea, vª anexªm în copie Ordonanþa de urgenþª a Guvernului
nr.25/1998 pentru modificarea Ordonanþei de urgenþª a Guvernului nr.7/1998, forma
publicatª în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.378 din 2 octombrie 1998, ”i
Ordonanþa Guvernului nr.117/1998 pentru modificarea anexei la Ordonanþa de urgenþª a
Guvernului nr.7/1998, publicatª în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.327 din
29 august 1998.

        PRE“EDINTE,                                  SECRETAR,

                          Dan Ioan Popescu                               Ioan Bivolaru
          

Exp.parlam.
Viorela Gondo”
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                           Anexa nr.1

A M E N D A M E N T E    R E S P I N S E
la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþª a Guvernului nr.7/1998

privind preþurile ”i tarifele produselor ”i serviciilor care se executª sau se presteazª în þarª
în cadrul activitªþilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special

sau al regiilor autonome care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenþei

Nr.
crt.

Articol text iniþial Amendamente propuse de comisie
Autori

Motivaþie

0 1 2 4
1. Art.1 alineat nou (2) Art.1 (2) Anexa din prezenta

ordonanþª poate fi modificatª de
Guvern.

Restructurarea regiilor, transformarea
acestora în companii ”i diminuarea
numªrului lor, implicª modificªri frecvente
ale anexei.

2. Anexª � poziþia 3
Transport pe cale feratª � deservire
generalª (exclusiv servicii auxiliare ”i
transport internaþional).

Anexª � poziþia 3
Transport de cªlªtori pe cale feratª �
deservire generalª (exclusiv servicii
auxiliare ”i transport internaþional).

Pentru a lua act de realitatea juridicª
creatª de art.60 din Ordonanþa de urgenþª
nr.12/1998 privind transportul pe cªile ferate
române ”i reorganizarea SNCFR.

                                                                             PRE“EDINTE,                                                             SECRETAR,

                                                                           Dan Ioan Popescu                                                         Ioan Bivolaru

   Exp.parlam.
Viorela Gondo”


