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                   AVIZ 
asupra propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii 

agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de 
cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor 
nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea 
Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de 
stat, trimisă cu adresa nr. P.l.-x 428 din 4 iunie 2007  şi înregistrată sub nr. 31/678 din  5 
iunie 2007.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins această propunere 
legislativă, în şedinţa din 30 mai 2007.  

În conformitate cu dispoziţiile art. 75 alin. (1), din Constituţia României şi ale 
art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. 
  Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 4 septembrie 
2007. 
  Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea 
de motive, punctul de vedere al Guvernului transmis cu adresa nr. 708 din 23 martie 2007, 
prin care nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative  şi avizul favorabil  al Consiliului 
Legislativ  nr. 303 din 6 martie 2007.  

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (o abţinere), Comisia a hotărât 
avizarea negativă a propunerii legislative, deoarece prin adoptarea acestei iniţiative 
legislative s-ar crea o discriminare între direcţiile propuse a primi salarii majorate cu 75% şi 
celelalte direcţii din Ministerul Finanţelor şi Economiei, totodată  fiind încălcate şi 
prevederile  art. 138, alin. (5), din Constituţia României, republicată, precum şi cele ale art. 
15, alin. (1) din  Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât nu 
este precizată sursa de finanţare. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
                     PREŞEDINTE,        SECRETAR, 

           Sergiu ANDON                                        George BĂEŞU 
Expert, 
Roxana Şerban 

Administrator
Original


