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Cu adresa nr.411 din 5 septembrie 2000, Biroul Permanent, conform art.89 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat pentru examinare şi avizare Comisia pentru
Buget, Finanţe şi Bănci cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenţă către
populaţie de Ministerul de Interne.

In urma examinării proiectului de Lege în şedinţa din 16 mai 2001, propunem ca
acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor cu următoarele
amendamente:

Nr.
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1. Titlul ordonanţei
�Ordonanţă pentru stabilirea
unor tarife pentru serviciile
prestate în regim de urgenţă
către populaţie de Ministerul de
Interne�.

Se propune reformularea
textului:
�Ordonanţă privind stabilirea
unor tarife pentru serviciile
prestate în regim de urgenţă
pentru persoane fizice şi
juridice de către Ministerul de
Interne�.

Pentru precizarea
mai clară a
domeniului de
aplicare.

2. Art.1 alin.(6).
�Sumele încasate reprezintă
venituri extrabugetare ale
Ministerului de Interne, cu titlu
permanent şi se utilizează
pentru finanţarea cheltuielilor

Se reformulează textul, astfel:
�Sumele încasate corespunzător
tarifelor de urgenţă reprezintă
venituri extrabugetare ale
Ministerului de Interne, cu titlu
permanent şi se utilizează pentru

Pentru evitarea
eventualelor
interpretări în
aplicare.

asupra proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.128/2000 pentru stabilirea
unor tarife pentru serviciile prestate în regim de
urgenţă către populaţie de Ministerul de Interne
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materiale şi de capital. Sumele
neutilizate la finele anului se
reportează în anul următor cu
aceeaşi destinaţie�.

finanţarea cheltuielilor materiale
şi de capital. Sumele neutilizate
la finele anului se reportează în
anul următor cu aceeaşi
destinaţie�.

3. Art.5 alin.(2).
�Sumele încasate din prestările
de servicii efectuate în regim de
urgenţă, vor fi reţinute integral
de către Ministerul de Interne
ca venituri extrabugetare, cu
titlu permanent şi se utilizează
pentru finanţarea cheltuielilor
materiale şi de capital. Sumele
neutilizate la finele anului se
reportează în anul următor cu
aceeaşi destinaţie�.

Se reformulează textul, astfel:
�Sumele încasate din prestările
de servicii efectuate în regim de
urgenţă, corespunzătoare
tarifelor suplimentare, vor fi
reţinute integral de către
Ministerul de Interne ca venituri
extrabugetare, cu titlu permanent
şi se utilizează pentru finanţarea
cheltuielilor materiale şi de
capital. Sumele neutilizate la
finele anului se reportează în
anul următor cu aceeaşi
destinaţie�.

Idem.
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4. Anexa
Punctele 17-27

Se propune înlocuirea sintagmei
�Legea nr.56/1992 privind
frontiera de stat a României, cu
modificările ulterioare�, cu
sintagma �Legea nr.56/1992
privind frontiera de stat a
României, republicată�.
Totodată, la aceleaşi puncte să se
opereze următoarele modificări:
- la pct.17, în loc de �art.47
alin.2� să se menţioneze �art.51
alin.2�;
- la pct.18, în loc de �art.47
alin.3� să se menţioneze �art.51
alin.3�;
- la pct.19, în loc de �art.50
alin.2� să se menţioneze �art.54
alin.2�;
- la pct.20, în loc de �art.52
alin.2� să se menţioneze �art.56
alin.2�;
- la pct.21, în loc de �art.53� să
se menţioneze �art.57�;

Pentru corelarea
dispoziţiilor
cuprinse în
Ordonanţa
Guvernului
nr.128/2000 cu
modificările
legislative
intervenite ulterior
publicării acestui
act normativ.

- la pct.22 , în loc de art.�54� să
se menţioneze �art.58;
- la pct.23, în loc de �art.55� să
se menţioneze �art.59 şi 60�;
- la pct.24, în loc de �art.57
alin.2� să se menţioneze �art.61
alin.2�;
- la pct.25, în loc de �art.58� să
se menţioneze �art.62�;
- la pct.26 în loc de �art.58� să se
menţioneze �art.62�;
- la pct.27, în loc de �art.60
alin.2� să se menţioneze �art.64
alin.2�.
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