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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru industrii si servicii 
                                                           
 
 

                                                                                              Bucureşti, 21.10.1999 
 

SITEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
  din data de 20.10.1999 

 
 

1. Finalizarea analizei ROMTELECOM. 
Invitat dl. Sergiu Iliescu - Preşedinte Agenţia Naţională pentru 

Comunicaţii şi Informatică. 
Au fost audiaţi domnii Sergiu Iliescu - preşedinte ANCI, D.Ionescu - 

preşedinte Oficiul Concurenţei , V.Munteanu - preşedinte Consiliul Concurenţei. S-a 
aprobat să se facă o comisie de anchetă. Definitivarea comisiei de anchetă şi  obiectul 
acesteia va fi stabilit în urma dezbaterii în comisie a Raportului subcomisiei de 
analiză a ROMTELECOM. Acest raport va fi finalizat şi prezentat în data de 
03.11.1999.  

2. 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. Sesizată în fond. 

Dezbaterea proiectului a fost amânată pentru miercuri, 27.10.1999. S-au 
cerut informaţii în plus la ANCI, Oficiul Concurenţei şi Consiliul Concurenţei în 
vederea luării unei decizii care să conducă la finalizarea proiectului de lege. 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/1999 privind unele măsuri legate de 
trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice şi a sistemelor electronice 
microprogramate. Sesizată în fond. 

Comisia a aprobat cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului Comercial între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Maxicane, 
semnat la Ciudad de Mexico la 3 septembrie 1998. Sesizată în fond. 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului Comercial între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare 
Bangladesh, semnat la Bucureşti la 15 septembrie 1997. Sesizată în fond. 

Comisia a aprobat cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 
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6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind 
serviciile aeriene şi a memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi 
Guvernul Regatului Norvegiei asupra cooperării între ţările scandinave cu privire la 
Scandinavian Airlines System (SAS), semnate la Oslo la 26 octombrie 1998. Sesizată 
în fond. 

Comisia a aprobat cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind serviciile 
aeriene şi a memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul 
Regatului Suediei asupra cooperării între ţările scandinave cu privire la Scandinavian 
Airlines System (SAS), semnate la Oslo la 26 octombrie 1998. Sesizată în fond. 

Comisia a aprobat cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind 
serviciile aeriene şi a memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi 
Guvernul Regatului Danemarcei asupra cooperării între ţările scandinave cu privire la 
Scandinavian Airlines System (SAS), semnate la Oslo la 26 octombrie 1998. Sesizată 
în fond. 

Comisia a aprobat cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Istvan Antal 


