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 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 
 Art. I. – Ordonanţa Guvernului nr. 59 din 24 august 1994 

privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se 

derulează prin cliring, barter şi cooperare economică 

internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi 

guvernamentale, adoptată în temeiul art.1 lit.f) din Legea            

nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 
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30 august 1994, aprobată prin Legea nr.127/1994, cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. Alineatul 2 al articolului 3 va avea următorul cuprins: 

„Comisia Interdepartamentală are în componenţa sa un 

preşedinte şi opt membri, din care: trei reprezintă Ministerul 

Finanţelor Publice, trei Ministerul Economiei şi Comerţului şi 

câte unul Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul 

Administraţiei şi Internelor. Membrii Comisiei 

Interdepartamentale şi preşedintele sunt nominalizaţi prin ordin al 

conducătorilor instituţiilor respective, iar în funcţia de preşedinte 

se numeşte un secretar de stat din cadrul Ministerului Finanţelor 

Publice, instituţie stabilită de Guvern ca administrator al 

acordurilor comerciale şi de plăţi.” 
 

2. Articolul 7 se abrogă. 
 

 Art. II. – Ordonanţa Guvernului nr. 59/1994 privind 

reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează 

prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza 

acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 30 august 

1994, aprobată prin Legea nr. 127/1994, cu modificările 

ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi 
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republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se 

textelor o nouă numerotare. 

 

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 martie 
2004, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din 
Constituţia României, republicată. 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI 

 

Nicolae Văcăroiu 

 
 
 Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor 
articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 
 
 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

Viorel Hrebenciuc 
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