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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                              Bucureşti, 26.03.2001
                    Nr.250/XVIII/3/2000

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

DOMNULUI PREŞEDINTE
VALER DORNEANU

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei
Deputaţilor, vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de
comercializare a pachetelor de servicii turistice.

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere avizele şi punctele
de vedere primite de la:

- Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic;

- Consiliul Legislativ;
- punctul de vedere al Ministerului Turismului.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte

din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,                                        SECRETAR,

                      István Antal                                           Aurelia Vasile
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 26.03.2001
                     Nr.250/XVIII/3/2000

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a
pachetelor de servicii turistice

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere în

fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii

turistice, trimis cu adresa nr.543/23 octombrie 2000.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 17

octombrie 2000.

Acesta are ca obiect de reglementare armonizarea legislaţiei noastre

cu aceea a statelor membre a Uniunii Europene privind pachetele de servicii

turistice vândute sau oferite spre vânzare pe teritoriul României, indiferent de

locul de realizare al acestora.

Ordonanţa corespunde directivei nr.90/314/CEE (Consiliul Uniunii

Europene) din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii,

vacanţe şi circuite şi a fost prezentată la reuniunea privind armonizarea legislaţiei

din domeniul protecţiei consumatorului, organizată de către Comisia Europeană

la Bruxelles în luna mai 1999.
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În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul de lege în

şedinţa din 21.03.2001, şi a hotărât cu unanimitate de voturi să supună plenului

Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de lege, cu

amendamente admise de comisie.

Menţionăm că în textul raportului au fost preluate textele

adoptate de Senat la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.70/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului

nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii

turistice.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte

din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

                      István Antal                                              Aurelia Vasile

Expert,
Viorela Gondoş
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