
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Biroul Permanent 
al 

Camerei  Deputaţilor  
 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă nr. 73/1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru 
perioada de toamnă-iarnă, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării cu care comisia 
noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr. 354 din 13 noiembrie 1997. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Traian Decebal Remeş 
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RAPORT 
 
 
 
 
 

 
 
In urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 

73/1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-
iarnă, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării în şedinţa din 19 noiembrie 1997, 
propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

1. Art. 5 alin (1) 
 
 
 
 
“(1) Consiliul Judeţean 
Tulcea, cu sprijinul 
Prefecturii Judeţului 
Tulcea, va lua măsuri 
pentru desemnarea 
agenţilor economici 
prevăzuţi la art. 2 şi 
repartizarea pe localităţi a 
stocurilor de produse 
prevăzute în anexa nr.2, în 
raport cu numărul 
populaţiei şi va aviza  

Domnul deputal Ana Gheorghe, 
Grupul Parlamentar PDSR, propune 
înlocuirea cuvântului “desemnarea” 
cu cuvântul “selectarea”, textul 
devenind: 
“(1) Consiliul Judeţean Tulcea, cu 
sprijinul Prefecturii Judeţului 
Tulcea, va lua măsuri pentru 
selectarea agenţilor economici 
prevăzuţi la art. 2 şi repartizarea pe 
localităţi a stocurilor de produse 
prevăzute în anexa nr.2, în raport cu 
numărul populaţiei şi va aviza 
solicitările de credite ale agenţilor 
economici respectivi.” 

Procedura impune 
selectarea agenţilor 
pe baza unor criterii. 
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 solicitările de credite ale 
agenţilor economici 
respectivi.” 

  

    
2. Art. 5 alin. (2) nou Domnul deputat Ana Gheorghe, 

Grupul Parlamentar PDSR, propune 
introducerea unui nou alineat cu 
următorul conţinut: 
“(2) Selectarea agenţilor economici 
prevăzuţi la alin. (1) se face avându-
se în vedere nivelurile cele mai 
reduse ale preţurilor de vânzare.” 

Pentru asigurarea 
criteriului 
concurenţei loiale şi 
utilizarea cât mai 
raţională a surselor 
menite să 
compenseze 
bonificaţiile 
dobânzii. 
 

 
Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Traian Decebal Remeş 

SECRETAR, 
 

Constantin Teculescu 
 


