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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru industrii si servicii 
                                                           
                                  
                                                                 Bucureşti, 27.10.1999 

 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
  din data de 27.10.1999 

 
 

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/1998 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă 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 Consiliului Concurenţei (continuarea dezbaterilor). 

Comisia a fost sesizată în fond şi a avut ca invitaţi reprezentanţi ai 
Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi Informatică, Oficiului Concurenţei şi 
Consiliului Concurenţei. 

Comisia după dezbateri, a hotărât amânarea discuţiei Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 25/1998 până când se va primi de la Guvern un punct de 
vedere privind contradicţiile dintre punctele de vedere ale Consiliului Legislativ şi 
ANCI. 

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

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.150/1999 pentru modificarea articolului 14 
din Ordonanţa de urgenţă nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz şi a avut ca invitaţi Ministerul 
Finanţelor. 

După dezbatere s-a respins această Ordonanţă de urgenţă a Guvernului. 
 
3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.151/1999 privind stingerea unor obligaţii 
bugetare. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz şi a avut ca invitaţi Ministerul 
Finanţelor. 

S-a avizat favorabil acest proiect de lege în urma dezbaterilor.  
 
4. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/1999 privind aprobarea 
continuării lucrărilor şi a finanţării obiectivului de investiţii "Dezvoltarea şi 
modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni" şi pentru aprobarea 
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garantării unui credit în favoarea Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional 
Bucureşti-Otopeni" S.A.  

Comisia a fost sesizată pentru aviz şi a avut ca invitaţi Ministerul 
Transporturilor şi Ministerul Finanţelor.  

După dezbateri în plen comisia a avizat favorabil această Ordonanţă de 
urgenţă a Guvernului, cu un amendament respins. 

 
 

SECRETAR, 
 

Ioan Bivolaru 


