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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                              Bucureşti, 26.03.2001
                     Nr. 82/XVIII/3

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

DOMNULUI PREŞEDINTE
VALER DORNEANU

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor
vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.70/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii
turistice.

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere avizele şi punctele
de vedere primite de la:

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
- Consiliul Legislativ;
- Consiliul Economic şi Social;
- punctul de vedere al Ministerului Turismului.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte

din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,                                        SECRETAR,

                      István Antal                                           Aurelia Vasile
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RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.70/2000 pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor

de servicii turistice

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere în

fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.70/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.107/1999 privind

activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, trimis cu

adresa nr.124 din 5 martie 2001.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 26

februarie 2001.

Acesta are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei

Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de

servicii turistice, în vederea înlăturării unor deficienţe constatate în procesul

punerii sale în aplicare.

În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul de lege în

şedinţa din data de 21.03.2001 şi a hotărât respingerea Ordonanţei

Guvernului nr.70/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului

nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii
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turistice întrucât textele din ordonanţă au fost preluate integral în raportul

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii

turistice.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte

din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

                      István Antal                                              Aurelia Vasile

Expert,
Viorela Gondoş
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