
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

Bucureşti,
Nr. XVIII/I/208/22.03.2001

R  A  P  O  R  T
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/1998 privind
regimul zonelor defavorizate,

 lege ordinară.

In urma analizării propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/1998 privind regimul
zonelor defavorizate, în şedinţa din 21 martie 2001 , trimisă cu adresa nr. 380
din 30 octombrie 2000, înregistrat sub nr. 357 din 30 octombrie 2000, Comisia
pentru politică economică, reformă şi privatizare a hotărât că aceasta nu poate fi
acceptată şi propune Plenului respingerea deoarece modificările propuse nu
sunt suficient de bine fundamentate. Astfel:

- crearea unor bunuri şi servicii de calitate superioară, dezvoltarea şi
înnoirea tehnologiilor, promovarea mărcilor româneşti sunt numai mijloacele
care pot susţine şi nu scopul ordonanţei;

-  hotărârea de Guvern prin care se declară zonele defavorizate şi care
declanşază mecanismele de redresare este dependentă de starea zonelor
respective şi nu de angajamentele agenţilor economici referitoare la crearea de
noi locuri de muncă;

- facilităţile acordate trebuie fundamentate pe criterii calitative şi
cantitative care să nu creeze discriminări între agenţii economici.

PREŞEDINTE,
        Dan Radu Ruşanu

          SECRETAR,
 Lucia Cornelia Lepădatu

      Experţi parlamentari:
         Ştefan Condeescu
         Doina Leonte

      Alina Hodivoianu
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C ă t r e,
 BIROUL PERMANENT AL
 CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, trimis Comisiei, pentru

examinare în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. 380/30.10.2000.

La întocmirea Raportului, Comisia a avut în vedere avizul

Consiliului Legislativ, al Consiliului Economic şi Social precum şi avizul primit

de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

PREŞEDINTE,

Dan Radu Ruşanu



3


	R  A  P  O  R  T
	In urma analizarii propunerii legislative pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, în sedinta din 21 martie 2001 , trimisa cu adresa nr. 380 din 30 octombrie 2000, înregistrat s
	Dan Radu Rusanu
	CAMEREI DEPUTATILOR

