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  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative privind 
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Comisiei noastre pentru dezbatere în fond, cu adresa nr.Pl.- x. 466  din 11 iunie  
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  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,           9 octombrie 2007 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU            Nr. 26/1746 
    ECOLOGIC  

                           
RAPORT  

asupra propunerii legislative privind maximizarea ratei de absorbţie a 
Fondurilor Externe destinate României 

 
  1. Cu adresa nr.Pl.-x 466 din 11 iunie 2007, Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată în vederea 
dezbaterii şi avizării în fond, cu propunerea legislativă privind maximizarea ratei de 
absorbţie a Fondurilor Externe destinate României. 
  La întocmirea Raportului s-au avut în vedere:  

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.389 din 22.06.2007; 
- avizul negativ al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

nr.27/304/5.07.2007; 
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.Pl.x-

466 din 2.07.2007 ; 
- punctul de vedere al Guvernului nr.843/DPSG din 13.04.2007. 
Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

  Propunerea legislativă a fost dezbătută şi analizată în fond, în procedură 
obişnuită, în şedinţa din 9 octombrie 2007.  
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare unele măsuri privind 
maximizarea ratei de absorbţie a fondurilor externe destinate României, ca urmare a 
aderării la Uniunea Europeană. 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic, propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea  propunerii legislative 
motivat de faptul că, prin această intervenţie legislativă, iniţiatorul nu a precizat 
sursele financiare necesare aplicării măsurilor propuse, încălcându-se astfel dispoziţia 
art.138 alin.(5) din Constituţia României, care prevede că „Nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”, iar în acelaşi sens art.15 
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alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, prevede că „În cazurile în 
care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative a căror aplicare 
atrage micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, 
trebuie să se prevadă şi mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de venituri 
sau creşterea cheltuielilor”.  
  2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  
  3. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 
legislativă, în şedinţa din 6 iunie 2007. 
  4. La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 25 de deputaţi, din 
totalul de 29 membrii ai Comisiei.   
  Raportul Comisiei a fost adoptat cu  19 voturi pentru şi 6 voturi 
împotrivă. 
  5. La dezbaterea propunerii legislative a participat, ca invitat, în 
conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
domnul  deputat Ioan Ghişe – iniţiatorul intervenţiei legislative. 
  4. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, propunerea legislativă este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor. 
  În urma dezbaterii, Comisia propune respingerea propunerii legislative. 
 
 
 
 
     PREŞEDINTE,       SECRETAR,  
 
  RELU FENECHIU   SERES DENES 
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