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                                                             Bucure”ti, 28.09.1998
                                                                                                 Nr. 809/XVIII/3

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAÞILOR

DOMNULUI PRE“EDINTE
ION DIACONESCU

Vª înaintªm, alªturat, Raportul la proiectul de Lege privind aprobarea

Ordonanþei de Urgenþª a Guvernului nr.17/1998 pentru modificarea ”i completarea

Ordonanþei de Urgenþª a Guvernului nr.4/1996 privind acordarea licenþelor de

instalare ”i operare a reþelelor G.S.M. ”i stabilirea taxei de licenþª, transmis comisiei

noastre pentru dezbatere ”i avizare în fond, cu adresa nr.273 din 21 septembrie 1998.

Ordonanþa sus-menþionatª a fost transmisª la comisie în procedurª de

urgenþª, iar la întocmirea raportului comisia a luat în considerare ”i punctele de

vedere ale Consiliului Legislativ ”i avizele Comisiei pentru buget, finanþe ”i bªnci ”i

ale Comisiei juridice de disciplinª ”i imunitªþi.

         PRE“EDINTE,                                   SECRETAR,

      Dan Ioan Popescu                                  Istvan Antal

    Exp.parlam.
  Iulian Ceau”u



Parlamentul  României
Camera  Deputaþilor

Comisia pentru industrii si servicii

   Bucure”ti, 28.09.1998
                                                   Nr. 809/XVIII/3

R A P O R T
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanþei de Urgenþª a

Guvernului nr.17/1998 pentru modificarea ”i completarea Ordonanþei de
Urgenþª a Guvernului nr.4/1996 privind acordarea licenþelor de instalare ”i

operare a reþelelor G.S.M. ”i stabilirea taxei de licenþª

Cu adresa nr.273/21.09.1998 Biroul Permanent al Camerei Deputaþilor,
în conformitate cu art.86 din Regulamentul Camerei Deputaþilor, a sesizat în fond
Comisia pentru industrii ”i servicii, cu dezbaterea ”i avizarea în procedurª de urgenþª
a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanþei de Urgenþª a Guvernului
nr.17/1998 pentru modificarea ”i completarea Ordonanþei de Urgenþª a Guvernului
nr.4/1996 privind acordarea licenþelor de instalare ”i operare a reþelelor G.S.M. ”i
stabilirea taxei de licenþª.

In urma examinªrii în plenul comisiei din 24.09.1998 a proiectului de
lege menþionat mai sus, aceasta a avizat favorabil actul normativ cu amendamentele
pe care le prezentªm în anexª.

Conform art.74 alin.(1) din Constituþia României proiectul de lege
prezentat spre dezbare ”i avizare pe fond  are un caracter de lege ordinarª.

                PRE“EDINTE,                                 SECRETAR,

             Dan Ioan Popescu               Istvan Antal

   Exp. Parlam.
  Iulian Ceau”u



PARLAMENTUL  ROM´NIEI
CAMERA  DEPUTAÞILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                                                                                                                            Anexª

A M E N D A M E N T E     R E S P I N S E
la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanþei de Urgenþª a Guvernului nr.17/1998 pentru modificarea
”i completarea Ordonanþei de Urgenþª a Guvernului nr.4/1996 privind acordarea licenþelor de instalare ”i

operare a reþelelor G.S.M. ”i stabilirea taxei de licenþª

Nr.
crt.

Text iniþial Amendament propus
Autorul

Motivaþie

0 1 2 3
1. Ordonanþa de Urgenþª a

Guvernului nr.17/1998 pentru
modificarea ”i completarea
Ordonanþei de Urgenþª a
Guvernului nr.4/1996 privind
acordarea licenþelor de instalare
”i operare a reþelelor G.S.M. ”i
stabilirea taxei de licenþª

Domnul deputat Ioan Bivolaru -
grupul parlamentar P.D.S.R. -
propune respingerea O.U.G.
nr.17/1998.

O.U.G. nr.17/1998 modificª
textul Legii nr.163/1997 ”i nu a O.U.G.
nr.4/1996. Deci:

1. Este o gre”ealª de procedurª
2. Nu considerª valabilª

explicaþia cª poate fi privitª de
Europa ca pe o subvenþie.

3. Considerª inacceptabilª
diminuarea sumei acordatª
iniþial armatei.

4. Caracterul de urgenþª al
Ordonanþei nu-l considerª
motivat.



0 1 2 3
2. Art.1(2) : ˛n spectrul de

frecvenþª de 1800 MHz
Ministerul Comunicaþiilor va
atribui, prin încredinþare directª,
unei filiale a Societªþii
Naþionale de Telecomunicaþii
"ROMTELECOM" - S.A. o
licenþª de operare pentru
sistemul de telefonie celularª
digitalª DCS 1800, denumit în
continuare "DCS 1800".

Art.1 (2) va avea urmªtorul cuprins:
˛n spectrul de frecvenþª de 1800 MHz

Ministerul Comunicaþiilor va atribui, prin
încredinþare directª, Societªþii Naþionale de
Telecomunicaþii "ROMTELECOM" - S.A. o
licenþª de operare pentru sistemul de telefonie
celularª digitalª DCS 1800, denumit în
continuare "DCS 1800".

Filialele au rªspundere
limitatª, faþª de obiectivele
majore ale ROMTELECOM-
ului.

                                               PRE“EDINTE,                                              SECRETAR,

                                            Dan Ioan Popescu                                             Istvan Antal

  Exp.parlam.
 Iulian Ceau”u



PARLAMENTUL  ROM´NIEI
CAMERA  DEPUTAÞILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                                                                                                                            Anexª

A M E N D A M E N T E     A D M I S E
la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanþei de Urgenþª a Guvernului nr.17/1998 pentru modificarea
”i completarea Ordonanþei de Urgenþª a Guvernului nr.4/1996 privind acordarea licenþelor de instalare ”i

operare a reþelelor G.S.M. ”i stabilirea taxei de licenþª

Nr.
crt.

Text iniþial Amendament propus
Autorul

Motivaþie

0 1 2 3
1. Articol unica - Ordonanþa de urgenþª a

Guvernului nr.4/1996 privind acordarea
licenþelor de instalare ”i operare a reþelelor
GSM ”i stabilirea taxei de licenþª, aprobatª prin
Legea nr.163/1997 ”i republicatª în Monitorul
Oficial al României Partea I, nr.178 din 134 mai
1998, se modificª ”i se completeazª dupª cum
urmeazª:

Articolul unic sª se
renumeroteze: Articolul I, care va
avea aceea”i formª.

Iniþiator: dep.Titu
Gheorghiof, gr.parlam.PNL

Pentru a include un
articol nou, II, care va
impune republicarea.



0 1 2 3
2. Articol nou Se propune de dl.dep.Titu Gheorghiof un

articol nou, art.II, cu urmªtorul conþinut:
Art.II - Ordonanþa de Urgenþª a

Guvernului nr.4/1996 aprobatª prin Legea
nr.163/1997 ”i republicatª în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.178 din 13 mai 1998,
cu modificªrile ulterioare, inclusiv cu cele aduse
prin prezenta lege se va republica în Monitorul
Oficial al României, dânduli-se textelor o nouª
numerotare.

Pentru a avea textul
integral în lege cu
modificªrile aduse.

                                               PRE“EDINTE,                                              SECRETAR,

                                            Dan Ioan Popescu                                             Istvan Antal

  Exp.parlam.
 Iulian Ceau”u


