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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                              Bucureşti, 03.10.2001
                    Nr.175/XVIII/3/1999

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

DOMNULUI PREŞEDINTE
VALER DORNEANU

Vă înaintăm, alăturat, Raportul de respingere la proiectul de Lege
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.116/1999 pentru completarea Legii
serviciilor poştale nr.83/1996.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere următoarele
avize:

- Consiliul Legislativ;
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.

p.PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

                       Ioan Bivolaru                                             Aurelia Vasile
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RAPORT
la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.116/1999

pentru completarea Legii serviciilor poştale nr.83/1996

Cu adresa nr.325 din 6 septembrie 1999, în conformitate cu

prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul Permanent al

Camerei Deputaţilor a sesizat Comisia pentru industrii şi servicii cu dezbaterea şi

avizarea în fond a proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.116/1999 pentru completarea Legii serviciilor poştale nr.83/1996.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,

membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat propunerea legislativă

sus-menţionată, în şedinţa din data de 02.10.2001, având în vedere avizele

favorabile primite de la Consiliul Legislativ, Comisia juridică, de disciplină şi

imunităţi şi punctul de vedere de respingere al Guvernului şi au hotărât să

propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.116/1999 pentru completarea Legii

serviciilor poştale nr.83/1996.

Obiectul prezentului proiect de lege este modificarea Legii

nr.83/1996 în sensul perceperii de către operator, pentru trimiterile poştale în ţară

sau în străinătate efectuate de muzee şi biblioteci, a unui tarif redus cu 70%, în

scopul facilitării schimbului de informaţii, având în vedere că aceste instituţii

culturale au de regulă un buget redus.
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Avizul înaintat de Guvern menţionează unele dispoziţii din Legea

nr.182/1997 pentru ratificarea actelor adoptate de Congresul Uniunii Poştale

Universale de la Seul, Legea nr.21/1996 a concureţei, Legea nr.83/1996 a

serviciilor poştale şi Hotărârea Guvernului nr.371/1998 privind înfiinţarea C.N.

"Poşta Română", pe care prevederile Ordonanţei Guvernului nr.116/1999 le

încalcă şi, ca urmare, se propune respingerea acesteia.

Prin obiectul său de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege

face parte din categoria legilor ordinare.

p.PREŞEDINTE,                                         SECRETAR,

                      Ioan Bivolaru                                            Aurelia Vasile

Expert,
Dr.Maria Cristina Bălănescu
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