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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

                                   Bucureşti, 18.04.2002 
                          Nr.23/67/2002 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

DOMNULUI PREŞEDINTE 
VALER DORNEANU 

 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.178/2001 pentru completarea anexei la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi 
tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, trimis cu 
adresa nr.138 din 25 martie 2002. 
  Proiectul de lege este însoţit de: 

- avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi; 
- avizul Consiliului Legislativ. 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

István Antal 
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.178/2001 pentru completarea anexei la Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul 
Oficiului Concurenţei 

 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi 
servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.178/2001 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi 
tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, trimis cu adresa nr.138 din 25 septembrie 2002. 
  Proiectul de lege este însoţit de: 

- avizul nr.138/27.03.2002 al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi; 
- avizul nr.1358/17.12.2001 al Consiliului Legislativ. 
Prezentul act normativ a apărut ca urmare a necesităţii includerii apelor minerale printre produsele ale căror preţuri 

sunt reglementate de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor 
reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, realizându-se astfel o concordanţă a preţului apei minerale, aflat în 
prezent în sfera neconcurenţială, cu stadiul reformei şi, mai ales, cu evoluţia procesului de restructurare în acest sector al 
economiei. 
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În urma dezbaterii, comisia a hotărât ca sintagma iniţială: "apă minerală naturală la sursă" să fie completată cu 
precizarea "pentru consum alimentar" în vederea eliminării oricărui echivoc. 

În conformitate cu prevederile art.72 alin.(1) din Constituţia României, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

La dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, Oficiului Concurenţei şi Societăţii Naţionale 
"Apele Minerale" S.A. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 de deputaţi din totalul de 26 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 20 din voturile celor prezenţi şi 2 voturi împotrivă. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 13 martie 2002. 
În urma dezbaterii, Comisia pentru industrii şi servicii propune admiterea cu completări a proiectului de lege. 

 
 
 

I.  A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 

În urma dezbaterii, Comisia pentru industrii şi servicii propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 
Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
 

Motivaţie 

0 1 2 3 
1. Titlul legii 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.178/2001 pentru completarea 
anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi 
tarifelor reglementate, care se stabilesc cu 

avizul Oficiului Concurenţei 
 

Nemodificat  
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0 1 2 3 
2. Articol unic: Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.178 din 20 decembrie 2001 
pentru completarea anexei la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind 
regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, 
care se stabilesc cu avizul Oficiului 
Concurenţei, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.839 din 27 decembrie 
2001. 
 

Articol unic: Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.178 din 20 
decembrie 2001 pentru completarea 
anexei la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.36/2001 privind regimul 
preţurilor şi tarifelor reglementate, care se 
stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.839 din 27 
decembrie 2001, cu următoarea 
completare:. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 

3. Titlul ordonanţei 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru completarea anexei la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind 

regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, 
care se stabilesc cu avizul Oficiului 

Concurenţei 
 

Nemodificat  

4. Articol unic: Anexa la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.36/2001 privind regimul 
preţurilor şi tarifelor reglementate, care se 
stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.115 din 7 martie 2001 se 

Articol unic: Anexa la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind 
regimul preţurilor şi tarifelor 
reglementate, care se stabilesc cu avizul 
Oficiului Concurenţei, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
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0 1 2 3 
completează după cum urmează: 
 
La prima coloană după liniuţa a 9-a "apa 
potabilă şi canalizare" se introduce o nouă 
liniuţă "apa minerală naturală la sursă", iar în 
coloana a II-a în dreptul acesteia se va scrie 
"indicele preţurilor de consum". 
 
 

nr.115 din 7 martie 2001 se completează 
după cum urmează: 
La prima coloană după liniuţa a 9-a "apa 
potabilă şi canalizare" se introduce o nouă 
liniuţă "apa minerală naturală la sursă - 
pentru consum alimentar", iar în 
coloana a II-a în dreptul acesteia se va 
scrie "indicele preţurilor de consum". 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
Precizare necesară pentru 
eliminarea oricărui echivoc 
pentru că în categoria apelor 
minerale naturale la sursă sunt 
şi ape minerale care nu se 
îmbuteliază şi al căror preţ este 
nereglementat. 

 
 
 
                                         PREŞEDINTE,                                                                       SECRETAR, 
 
                                           István Antal                                                                        Cristian Buzea 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                               RAPORTORI: 
           Dep. Ioan Bivolaru - PSD-SDU  Dep. Aurelia Vasile - PSD-SDU 
           Dep. Cristian Buzea - PRM  Dep. Gheorghe Albu - PD 
           Dep. Marin Anton - PNL   Dep. Valentin Calcan - PSD-SDU 
           Dep. Mihail Fâcă - PSD-SDU  Dep. Ioan Miclea - PRM 
           Dep. Doru Palade - PRM   Dep. Robert Raduly - UDMR 
           Dep. Ior Rădoi - PSD-SDU  Dep. Florentin Sandu - PSD-SDU 
           Dep. Pavel Târpescu - PSD-SDU 
Expert, 
Silvia Vlăsceanu 
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