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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare Bucureşti, Nr. 21/I/117/27.02.2002

AVIZ

asupra proiectului de Lege privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2002
pentru modificarea art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.163/2001 privind

 reglementarea unor  măsuri financiare

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea art.III din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor  măsuri financiare, trimis cu adresa nr. 74/25.02.2002.

Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege în
şedinţa din 27 februarie 2002.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât ca proiectul de
Lege să fie avizat cu următoarele  amendamente:
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N
r.
cr
t.

Textul iniţial Amendamentul propus şi adoptat de Comisie
Autorul

Motivaţie

0 1 2 3
1.

Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 13/2002 pentru
modificarea art.III din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.163/2001 privind
reglementarea unor  măsuri financiare.

Articolul unic al Legii se completează cu sintagma: �cu
următoarele modificări şi completări � şi devine:
�Articolul unic al Legii - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea art.III din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.163/2001 privind
reglementarea unor  măsuri financiare, cu următoarele
modificări şi completări:�

Autor: Comisia pentru politică economică, reformă şi
privatizare

Precizare necesară pentru
respectarea normelor de
tehnică legislativă.

2. Art.I. � Articolul III din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr.163/2001 privind
reglementarea unor  măsuri financiare,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.798  din 13 decembrie 2001, se
modifică după cum urmează:

1. Art.I. se modifică şi se completează şi  va avea
următorul cuprins:
�Articol unic � Articolul III din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor  măsuri
financiare,  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.798  din 13 decembrie 2001, se modifică şi se
completează după cum urmează:�

Autor: Comisia pentru politică economică, reformă şi
privatizare

Precizare necesară pentru
respectarea normelor de
tehnică legislativă.

3. 1. Alineatul  (4) va avea următorul cuprins: 1. Alineatul  (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Autor: Comisia pentru politică economică, reformă şi
privatizare

Precizare necesară pentru
respectarea normelor de
tehnică legislativă,
conform avizului
Consiliului Legislativ.



3

4. 2. Alineatul  (7) va avea următorul cuprins: 2. Alineatul  (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Autor: Comisia pentru politică economică, reformă şi
privatizare

Precizare necesară pentru
respectarea normelor de
tehnică legislativă,
conform avizului
Consiliului Legislativ.

5. 3. Partea dispozitivă precum şi literele a), b) şi
e) ale alineatului (11) vor avea următorul
cuprins:

3. Partea dispozitivă precum şi literele a), b) şi e) ale
alineatului (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Precizare necesară pentru
respectarea normelor de
tehnică legislativă

6. 4. Alineatul (11) se completează cu o literă nouă k) cu
următorul cuprins:
�k) cheltuieli necesare organizării în ţară a unor acţiuni cu
caracter internaţional privind imaginea externă a
României, stabilite prin hotărâre a Guvernului.�

Autor: deputat Lucia-Cornelia Lepădatu
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare

Pentru eliminarea unor
încălcări ale normelor de
tehnică legislativă în
redactarea art.I şi II din
ordonanţă

7. 5. După alineatul (11) se introduce un nou alineat (11 1) cu
următorul cuprins:
�(11 1) În cazul în care la acţiunile prevăzute la alin. (11)
lit.k) participă şi alte ministere sau organe de specialitate
ale administraţiei publice centrale, sumele necesare
acestora se asigură prin suplimentarea bugetelor
instituţiilor respective şi diminuarea corespunzătoare a
bugetului Secretariatului General al Guvernului.�

Autor: deputat Lucia-Cornelia Lepădatu
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare

Pentru eliminarea unor
încălcări ale normelor de
tehnică legislativă în
redactarea art.I şi II din
ordonanţă

Art.II. � (1) Prin derogare la procedura
stabilită prin art.III din Ordonanţa de urgenţă

Art.II se elimină Pentru eliminarea unor
încălcări ale normelor de
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a Guvernului nr.163/2001 privind
reglementarea unor  măsuri financiare, din
fondurile alocate prin legile bugetare anuale
în bugetul Secretariatului General al
Guvernului, pentru finanţarea acţiunilor şi
proiectelor privind imaginea externă a
României se pot finanţa şi cheltuielile
necesare organizării în ţară a unor acţiuni cu
caracter internaţional, stabilite prin hotărâre a
Guvernului.
(2) În cazul în care la acţiunile prevăzute la
alin.(1) participă şi alte ministere sau organe
de specialitate ale administraţiei publice
centrale, sumele necesare acestora se asigură
prin suplimentarea bugetelor instituţiilor
respective şi diminuarea corespunzătoare a
bugetului Secretariatului General al
Guvernului.

Autor: deputat Lucia-Cornelia Lepădatu
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare

tehnică legislativă în
redactarea art.I şi II din
ordonanţă

              PREŞEDINTE,
       Dan Radu Ruşanu

               SECRETAR
      Lucia-Cornelia Lepădatu



5

                                                                                                                                                                                                            Expert parlamentar  
                                                                                       Olga Tutoveanu
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