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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 30.08.2001
                                                                                                 Nr.213/XVIII/3

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

DOMNULUI PREŞEDINTE
VALER DORNEANU

Vă înaintăm, alăturat, Raportul la proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/1999 privind trecerea Biroului Român
de Metrologie Legală din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului
Industriei şi Comerţului.

Acest raport a fost trimis spre reexaminare comisiei.

    PREŞEDINTE,                             SECRETAR,                                

        István Antal                                      Aurelia Vasile
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RAPORT
la proiectul de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.18/1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din
subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei şi Comerţului

Cu adresa nr.358/1999 din 27 august 2001, în conformitate cu

prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul Permanent

al Camerei Deputaţilor a sesizat Comisia pentru industrii şi servicii cu

reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.18/1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din

subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei şi Comerţului.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, membrii

Comisiei pentru industrii şi servicii au reexaminat proiectul de lege sus-menţionat,

în şedinţa din data de 30.08.2001 şi, ţinând seama de punctul de vedere favorabil al

Guvernului, au hotărât în unanimitate să propună plenului Camerei Deputaţilor

adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.18/1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din

subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei şi Comerţului, în

forma adoptată de Senat.

Proiectul de lege a fost iniţial aprobat de Camera Deputaţilor, iar

Senatul a întocmit un proiect de lege de respingere. În 27 martie 2001 Camera

Deputaţilor a respins proiectul de Lege de respingere a Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.18/1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din

subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei şi Comerţului, care a
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fost retrimis în conformitate cu art.75 din Constituţia României, spre o nouă

dezbatere Senatului. În şedinţa din 26 iunie 2001 Senatul a adoptat proiectul de

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/1999 privind

trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din subordinea Guvernului în

subordinea Ministerului Industriei şi Comerţului. Potrivit prevederilor art.75 din

Constituţia României, Camera Deputaţilor a fost sesizată cu o nouă reexaminare a

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.18/1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din subordinea

Guvernului în subordinea Ministerului Industriei şi Comerţului, care în caz de

adoptare va putea fi promulgat.

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

face parte din categoria legilor ordinare.

                          PREŞEDINTE,                          SECRETAR,                            

                            István Antal                                           Aurelia Vasile

Expert,
Dr.Maria Cristina Bălănescu


