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COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,      1 martie 2000 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU              Nr.1291/XVIII/6 
   ECOLOGIC  
 
 
 
    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
   
  Vă înaintăm alăturat Raportul la proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă nr.7/2000 privind aprobarea achiziţiei unui spaţiu de către Regia 
Autonomă “Monitorul Oficial”, trimis comisiei noastre pentru dezbatere şi avizare în 
fond, cu adresa nr.76 din 21 februarie 2000. 
  
  La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere şi avizele primite de la: 

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr.76/23 februarie 2000; 
- Consiliul Legislativ cu nr.143/31 ianuarie 2000.  

 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face 
parte, potrivit art.72 alin.3 din Constituţia României, din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
       VICEPRESEDINTE, 
 
 
          RADU MÂNEA           SECRETAR, 
 
 
             IOAN SORIN MARINESCU 



 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,         1 martie 2000 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU         1291/XVIII/6 
 
 

R    A    P    O    R    T 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.7/2000 

privind aprobarea achiziţiei unui spaţiu de către Regia Autonomă “Monitorul Oficial” 
 

  In urma  examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.7/2000 privind aprobarea achiziţiei 
unui spaţiu de către Regia Autonomă “Monitorul Oficial” în şedinţa din 23 februarie 2000, propunem ca proiectul de Lege să fie supus 
spre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor, cu următorul amendament: 
 
Nr. 
crt. 

Articol 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(text adoptat de comisie) 

Motivare 

 
1.  

 
 Articol unic – Se aprobă Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr.7/2000 privind 
aprobarea achiziţiei unui spaţiu de către Regia 
Autonomă “Monitorul Oficial”.  

 
 Articol unic – Se aprobă Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr.7/2000 privind 
aprobarea achiziţiei unui spaţiu de către 
Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.74 din 21 februarie 2000, cu 
următoarele modificări.  
 

 
Se menţionează Monitorul 
Oficial în care a fost publicată 
Ordonanţa, pentru o concretă 
identificare a acesteia, precum 
şi faptul că se fac modificări.  

 
2.  

 
 Textul Ordonanţei 
 Articol unic – Se aprobă achiziţia, din 
surse proprii, a unui spaţiu de către Regia 
Autonomă “Monitorul Oficial”, prin derogare 
de la dispoziţiile art.42 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.88/1997privind 

 
 Articol unic – Se aprobă achiziţia de 
către Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, 
prin derogare de la dispoziţiile art.42 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.88/1997privind privatizarea societăţilor 
ccomerciale, aprobată prin Legea 

 
Imbunătăţire redacţională. 



privatizarea societăţilor ccomerciale. 
 Achiziţia se referă la spaţiul situat în 
imobilul din şos. Panduri nr.1, bloc P33, 
sectorul 5, Bucureşti şi cotei indivize din 
terenul aferent spaţiului achiziţionat, aflat în 
patrimoniul societăţii comerciale 
“COMPREST” S.A., potrivit anexei care face 
parte integrantă din prezenta Ordonanţă de 
urgenţă.  
 

nr.44/1998, a unui imobil compus din 
construcţii în suprafaţă totală de 1200 mp şi 
cota parte indiviză din terenul aferent, situat 
în municipiul Bucureşti, Soseaua Panduri 
nr.1, bloc P33, sectorul 5, aflat în 
patrimoniul Societăţii comericale 
“Comprest” S.A., identificat potrivit anexei 
care face parte integrantă din prezenta 
Ordonanţă. 
 

 
 
 
  VICEPRESEDINTE,  
 
  
     RADU MÂNEA        SECRETAR,  
 
 
           IOAN SORIN MARINESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat expert parlamentat: 
Ionel Fleşariu 


