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 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
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Parlamentul  României 

 
 

 

 
 

RAPORT 
 
 
 
 
 
 

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 
62/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele 
locale, republicată în şedinţa din 10.03.1999, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi 
adoptare cu următoarele amendamente: 
Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
Crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
1. Art. III, literele a,b,c,d: 

 
 
“a) art. 16 din Decretul-
lege nr. 61/1990 privind 
vânzarea de locuinţe 
construite din fondurile 
statului către populaţie, 
modificat, Monitorul 
Oficial nr. 22/1990; 
b) art. 23 din Legea nr. 
54/1991 cu privire la 
sindicate, Monitorul 
Oficial nr. 164/1991; 
c) art. 179 din Legea nr. 
109/1996 privind organi-
zarea şi funcţionarea 
cooperaţiei     de    consum 

Domnul deputat Grigoraş Neculai, 
grup parlamentar PDSR, propune 
completarea textului astfel: 
“a) art. 16 din Decretul-lege nr. 
61/1990 privind vânzarea de 
locuinţe construite din fondurile 
statului către populaţie, modificat, 
publicat în Monitorul Oficial, 
partea I, nr. 22/1990, din 8 
februarie 1990; 
b) art. 23 din Legea nr. 54/1991 cu 
privire la sindicate, publicat în 
Monitorul Oficial, partea I, nr. 
164/1991, din 7 august 1991; 
c) art. 179 din Legea nr. 109/1996 
privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei de consum şi a coope-
raţiei de credit,  publicat  în Moni- 
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 şi  a  cooperaţiei  de credit, torul Oficial, partea I, nr. 252/1996,  
 

    
Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
Crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  

 Monitorul Oficial nr. 
252/1996; 
d) art. 16 din Legea nr. 
89/1998 pentru apicultură, 
Monitorul Oficial nr. 
170/1998.” 

din 18 octombrie 1996; 
d) art. 16 din Legea nr. 89/1998 
pentru apicultură, publicat în 
Monitorul Oficial, partea I, nr. 
170/1998, din 30 aprilie 1998.” 

 
 
 
 
 
 

2. Art. IV, literele b, d, e: 
 
 
“b) art. 10 din Legea 
locuinţei nr. 114/1996, 
modificată şi republicată 
în Monitorul Oficial nr. 
393/1997; 
d) art. 4 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 27/1996, 
privind acordarea de 
facilităţi persoanelor care 
domiciliază sau lucrează 
în unele localităţi din 
Munţii Apuseni şi în 
Rezervaţia Biosfera Delta 
Dunării, aprobată şi 
modificată prin Legea nr. 
96/1997, republicată în 
Monitorul Oficial nr. 
194/1997; 
e) art. 4 din Legea nr. 
152/1998, privind înfiin-
ţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, Monito-
rul Oficial nr. 265/1998.”  

Domnul deputat Grigoraş Neculai, 
grup parlamentar PDSR, propune 
completarea textului astfel: 
“b) art. 10 din Legea locuinţei nr. 
114/1996, modificată şi republicată 
în Monitorul Oficial, partea I, nr. 
393/1997, din 31 decembrie 1997; 
d) art. 4 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 27/1996, privind acordarea de 
facilităţi persoanelor care 
domiciliază sau lucrează în unele 
localităţi din Munţii Apuseni şi în 
Rezervaţia Biosfera Delta Dunării, 
aprobată şi modificată prin Legea nr. 
96/1997, republicată în Monitorul 
Oficial, partea I, nr. 194/1997, din 
13 august 1997; 
e) art. 4 din Legea nr. 152/1998, 
privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, publicat 
în Monitorul Oficial, partea I, nr. 
265/1998 din 16 iulie 1998.” 
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Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
Dan Constatinescu,  

PREŞEDINTE  
Petre Partal,  
SECRETAR  

 
RAPORTORI: 
Morariu Tudor Gheorghe 
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Florin Georgescu          Experţi parlamentari: 
Bărdiţă Mariana 
Onete Alexandru 
Măţan Ofelia 


