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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru industrii si servicii 
                                                           
                                  
                                                                 Bucureşti, 24.11.1999 

 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
  din data de 24.11.1999 

 
 

1. Dezbaterea şi avizarea 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 
Oficiului Concurenţei. 

Comisia este sesizată în fond. 
Au participat ca invitaţi Consiliul Concurenţei, Oficiul Concurenţei,          

Agenţia Naţională pentru Comunicaţii şi Informatică. 
După discuţii în plen, comisia respinge proiectul de lege venit de la Senat.  
             
2. Prezentarea raportului subcomisiei de analiză ROMTELECOM. 
După citirea raportului subcomisiei, deputaţii au purtat discuţii pe marginea 

acestui material, evidenţiind deficienţele pentru a se elimina şi a hotărât prezentarea 
acestui raport plenului Camerei Deputaţilor. 

 
3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind regimul juridic 

aplicabil societăţilor comerciale de tip holding. 
Comisia este sesizată în fond, iar ca invitaţi au participat Ministerul 

Industriei şi Comerţului şi Consiliul Concurenţei. 
Comisia a amânat discuţiile pentru săptămâna viitoare deoarece trebuie 

întocmit un raport din partea a 5 raportori nominalizaţi în procesul verbal, după care se 
vor relua discuţiile. 

 
4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind Legea utilizării 

eficiente a energiei (proiect PNL - dep. Jean Decuseară) şi a propunerii legislative 
privind creşterea eficienţei energetice (proiect PDSR - dep. Dumitru Popescu, dep. Petre 
Naidin, dep. Romulus Moucha).  

Comisia este sesizată în fond, iar ca invitaţi participă specialişti A.R.C.E. 
Comisia în plenul său, hotărăşte amânarea discuţiei până la completarea 

dosarului şi în 2 sau 3 săptămâni să se reia discuţia pe fond. 
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5. Diverse - Analiza scrisorii Sindicatului COS Târgovişte. 
  Plenul a ascultat materialul de bază primit la comisie anterior şi materialul 
suplimentar primit în şedinţa de lucru. După discuţii cu sindicatul, comisia a hotărât ca 
aceste sesizări să fie reanalizate în comisie iar concluziile cât şi materialele să fie 
înaintate organelor executive, după caz. 
 
 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Alexandru Dumitru Radu 


