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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTATILOR 

 
Comisia pentru munca si protectie sociala    Nr.27/478/23 octombrie 2003 
 
 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr.141/1997 privind Codul 
vamal al României si a art.16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr.64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind înfiintarea, organizarea, 
reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de 

lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale 
administratiei publice centrale si a unor institutii publice 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.89 si art. 107 din Regulamentul 
Camerei Deputatilor, Comisia pentru munca si protectie sociala a fost sesizata, 
spre dezbatere si avizare, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr.141/1997 privind 
Codul vamal al României si a art.16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr.64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind înfiintarea, organizarea, 
reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al 
Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei 
publice centrale si a unor institutii publice, trimis comisiei cu adresa nr.633 din 
20 octombrie 2003. 

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputatilor, 
membrii Comisiei pentru munca si protectie sociala au examinat proiectul de 
lege mai sus mentionat în sedinta din 22 octombrie 2003. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât, cu 16 voturi pentru si 3 
abtineri, avizarea favorabila a proiectului de lege, cu un amendament, redat în 
anexa la prezentul aviz. 

 
 

PRESEDINTE,      SECRETAR, 
Smaranda DOBRESCU    Pavel TODORAN  
 
 
 
 

Întocmit: 
Expert Oana-Simona DINCA 
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A N E X A 
 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamentul propus 
(autor) 

Motivare  

 
1 

 
2. Articolul 5 va avea urmatorul 
cuprins: 
„Art.5. - (1) Autoritatea Nationala a 
Vamilor este organ de specialitate 
al administratiei publice centrale, 
cu personalitate juridica, finantata 
de la bugetul de stat. Organizarea si 
functionarea acesteia se stabilesc 
prin hotarâre a Guvernului. 
........................................................” 
 

 
Se propune reformularea textului 
dupa cum urmeaza: 
„2. Articolul 5 va avea urmatorul 
cuprins: 
Art.5. - (1) Autoritatea Nationala 
a Vamilor este organ de 
specialitate al administratiei 
publice centrale, cu personalitate 
juridica, finantata de la bugetul 
de stat. Organizarea si 
functionarea acesteia se stabilesc 
prin lege. 
...................................................” 
 
Autor: d-na deputat Smaranda 
Dobrescu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Regulile de organizare si 
functionare ale unei 
institutii publice se 
stabilesc prin lege. 

 
 
Întocmit, 
Expert Oana-Simona DINCA 
 
 
 


