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Parlamentul  României
Camera  Deputaþilor

Comisia pentru industrii si servicii

                                                             Bucure”ti, 02.11.1998.
                                                                                                  Nr. 815/XVIII/3

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAÞILOR

DOMNULUI PRE“EDINTE
ION DIACONESCU

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

aprobarea Ordonanþei Guvernului nr.30/1998 pentru modificarea ”i completarea

Ordonanþei Guvernului nr.19/1992 privind activitatea de standardizare în România,

precum ”i unele mªsuri privind acreditarea organismelor de certificare ”i a

laboratoarelor, transmis la comisie pentru dezbatere ”i avizare în fond, cu adresa nr.286

din 01.10.1998.

Ordonanþa sus-menþionatª a fost transmisª comisiei în procedurª normalª,

iar la dezbateri ”i la întocmirea raportului suplimentar s-a luat în considerare varianta

Senatului aprobând-o în plenul sªu, cu observaþiile Consiliului Legislativ.

         PRE“EDINTE,                                    SECRETAR,

                          Dan Ioan Popescu                                  Antal Istvan

  Exp.parlam.
Iulian Ceau”u
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Parlamentul  României
Camera  Deputaþilor

Comisia pentru industrii si servicii

                                                           Bucure”ti, 02.11.1998.
                                     Nr. 815/XVIII/3

RAPORT  SUPLIMENTAR
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr.30/1998

pentru modificarea ”i completarea Ordonanþei Guvernului nr.19/1992 privind
activitatea de standardizare în România, precum ”i unele mªsuri privind

acreditarea organismelor de certificare ”i a laboratoarelor

Cu adresa nr.286/01.10.1998 Biroul Permanent al Camerei Deputaþilor, în
conformitate cu prevederile art.86 din Regulamentul Camerei Deputaþilor a sesizat în
fond comisia noastrª pentru dezbaterea ”i avizarea în procedurª normalª a proiectului de
Lege sus-menþionat.

˛n urma examinªrii, în plenul comisiei, din 27.10.1998, a acestui proiect de
Lege, s-a hotªrât, în unanimitate de voturi, sª fie trimis Camerei Deputaþilor pentru a fi
discutat în plen, pe varianta primitª de la Senat, cu precizarea cª articolul I din acest
proiect de Lege a rªmas fªrª obiect, deoarece prin Ordonanþa Guvernului nr.39/1998
privind activitatea de standardizare naþionalª în România, a fost abrogatª Ordonanþa
Guvernului nr.19/1992 privind activitatea de standardizare din România, ”i odatª cu ea
au fost abrogate ”i dispoziþiile din Ordonanþa Guvernului nr.30/1998 referitoare la
modificarea Ordonanþei Guvernului nr.19/1992.

˛n concluzie, propunem Camerei Deputaþilor prin acest raport suplimentar,
dezbaterea ”i aprobarea numai a punctelor 2 ”i 3 din proiectul de lege.

        PRE“EDINTE,                                  SECRETAR,

                          Dan Ioan Popescu                               Antal Istvan

Exp.parlam.
Iulian Ceau”u


