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CAMEREI DEPUTATILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.268/2000 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.151/1998 privind dezvoltarea regională în România, trimis
comisiei noastre pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.676 din 8 ianuarie
2001.
 

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere şi avizul favorabil al
Consililui Legislativ cu nr.1440 din 29 noiembrie 2000.

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

Guvernul nu a comunicat nici un punct de vedere asupra acestui proiect de
lege.

 PRESEDINTE,

   SECRETAR,
IOAN OLTEAN

           ION FLORESCU
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asupra  proiectului de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 268/2000 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România.

În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvenului nr. 268/2000 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, comisia  a hotărât în şedinţa din 14
februarie 2001, ca proiectul de Lege sus-amintit să fie supus Plenului Camerei Deputaţilor în vederea dezbaterii şi adoptării cu
următoarele amendamente :

Nr.
crt

Articolul iniţial
al Legii nr.151/1998 şi al ordonanţei de urgenţă

Amendamente propuse
Text adoptat de comisie

Motivarea

0. 1 2 3
Textul legii:

Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.268/2000 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.151/1998 privind dezvoltarea
regională în România.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.268/2000 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.151/1998 privind dezvoltarea
regională în România , cu următoarea modificare:

Reformularea
articolului unic a fost
deteminată de modificarea
adusă textului alineatului 3 al
articolului 15 prevăzut la
punctul 4 al acestei ordonanţe



2

de urgenţă.
Textul ordonanţei de urgenţă:

4. La articolul 15 se introduce alineatul 3 cu
următorul cuprins:

� Pentru finanţarea cheltuielilor de asistenţă
tehnică necesare selecţiei şi monitorizării programelor şi
proiectelor de dezvoltare regională se poate aloca un
anumit procent din bugetele programelor şi proiectelor
respective.�

Comisia propune reformularea alineatului 3 al
articolului 15 prevăzut la punctul 4 , astfel:

4. La articolul 15 se introduce alineatul 3 cu
următorul cuprins:

� În vederea finanţarii cheltuielilor de asistenţă
tehnică necesare selecţiei şi monitorizării programelor şi
proiectelor de dezvoltare regională se poate aloca un
anumit procent din bugetele programelor şi proiectelor
respective.�

Îmbunătăţire redacţională.

 PREŞEDINTE,
        SECRETAR,

           
IOAN OLTEAN

ION FLORESCU
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Expert parlamentar:
Arh.Victor Cristea
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