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Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2000 privind repartizarea profitului
la Regia Autonomă LOCATO, trimis comisiei noastre pentru dezbatere şi avizare în
fond, cu adresa nr.559 din 30 octombrie 2000.
 

Proiectul de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.27/2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă LOCATO a fost adoptat
de Senat în şedinţa din 24 octombrie 2000.

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere şi avizul Consiliului
Legislativ cu nr.331 din 24 martie 2000.

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său proiectul de lege face parte
din categoria legilor ordinare.

 PRESEDINTE,

   SECRETAR,
IOAN OLTEAN

           ION FLORESCU
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RAPORT
asupra  proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 27/2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă
LOCATO.

În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 27/2000 privind repartizarea profitului la Regia
Autonomă LOCATO, comisia  a hotărât în şedinţa din 14  februarie 2001 că
proiectul de lege sus-amintit nu poate fi acceptat şi propune Plenului Camerei
Deputaţilor  respingerea acestuia pentru următoarele motive:

1. Comisia apreciază că modalitatea prevăzută în această ordonanţă de
urgenţă de a crea prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului
nr. 23/1996, o nouă sursă de finanţare a investiţiilor pe care Regia
Autonomă LOCATO le are în vedere nu este cea mai potrivită, întrucât
se elimină o sursă de constituire  a bugetului de stat iar crearea unui
precedent de această natură nu poate fi o soluţie benefică.

2. Comisia propune ca sumele necesare investiţiilor estimate ca necesare
Regiei Autonome LOCATO să fie prevăzute în Legea bugetului de stat
fiind posibilă în acest fel atât evaluarea acestor investiţii cât şi condiţiile
de realizare.

PREŞEDINTE,
      SECRETAR,

           
IOAN OLTEAN

ION FLORESCU
Redactat -  expert parlamentar:
Arh.Victor Cristea


	COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,		                 Nr.1527/XVIII/6
	
	Catre
	BIROUL PERMANENT AL

	Comisia pentru administratie publica,
	amenajarea teritoriului si echilibru ecologic
	Nr. 559/19.02.2000
	RAPORT


