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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru industrii si servicii 
                                                           
                                  
                                                                 Bucureşti, 02.11.1999 

 
 

SINTEZA 
  lucrărilor comisiei din data de 03.11.1999 

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

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/1999 privind regimul 
exporturilor şi importurilor de produse strategice. 

La acest punct comisia a fost sesizată pentru aviz.  
După dezbatere în plenul comisiei la care au participat şi o serie de invitaţi 

ai forurilor competente de la Agenţia Naţională de Control al Exporturilor strategice şi 
al interzicerii armelor chimice. După prezentarea materialului, se pun o serie de 
întrebări şi se fac discuţii asupra textului ordonanţei. Deputaţii avizează favorabil 
această Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr.158/1999 cu un amendament admis 
asupra titlului. 

2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.162/1999 privind instituirea 
preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme 
centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile 
defavorizate ale populaţiei. 

La acest punct se ia în dezbatere proiectul de Lege pentru aprobarea de 
urgenţă a Guvernului, nominalizată, purtându-se discuţii în prezenţa reprezentanţilor 
Ministerului Industriei şi Comerţului, Ministerului Finanţelor, Termoelectrica şi 
R.A.D.E.T. 

Din discuţii şi dezbateri au reieşit o serie de propuneri, nominalizate în 
amendamente respinse care se vor înainta Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci ce 
este sesizată în fond. 

Plenul comisiei avizează legea pe ansamblu. 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind produsele cosmetice. 
La acest punct comisia este sesizată pentru aviz. Participă o serie de 

invitaţi de specialitate. 
După discuţii în plen se avizează favorabil acest proiect de lege privind 

produsele cosmetice cu un amendament admis la art.3 dar cu precizarea ca în discuţiile 
pe fond, Comisia pentru sănătate şi familie să ţină cont de modificările propuse de 
Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social pentru articolele 7 şi 11. 

4. La punctul 4 diverse nu au fost probleme de discutat. 
 

SECRETAR, 
 

Istvan Antal 

 


