
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

Bucureşti,
Nr. XVIIII/I/236/28.03.2001

R  A  P O  R T
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.75/2000  pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/1998 privind

regimul zonelor defavorizate, republicată,
 lege ordinară.

Comisia a fost sesizată în fond, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2000 pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate,
republicată,  prin adresa nr. 303/22.06.2000.

În urma examinării proiectului mai sus enunţat, în şedinţa din data de 21.03.2001,
propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente:

Nr
crt

Text iniţial Amendamente propuse şi adoptate
de Comisie

Autorul

Motivaţie

0 1 2 3
1

Titlul Legii
Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă
nr.75/2000 pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.24/1998 privind
regimul zonelor defavorizate,
republicată.

Titlul legii se modifică şi va avea
următorul conţinut:

Titlul Legii
Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.75/2000 pentru
modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.24/1998
privind regimul zonelor
defavorizate, republicată

Autor: Comisia pentru politică
           economică, reformă şi
            privatizare

Pentru respectarea
normelor de
tehnică legislativă.



2

0 1 2 3
2

Articol unic � Se aprobă
Ordonanţa de urgenţă nr.
75/2000 pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.24/1998 privind
regimul zonelor defavorizate,
republicată.

Se propune completarea legii cu
un articol. Articolul unic va
deveni articolul I al legii şi va
avea următorul conţinut:

Articolul I � Se aprobă Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 75
din 16 iunie 2000 pentru
modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.24 din 30
septembrie 1998 privind regimul
zonelor defavorizate, republicată
în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 545 din
8 noiembrie 1999, cu
următoarele modificări:

Autor: Comisia pentru politică
           economică, reformă şi
            privatizare

Pentru respectarea
normelor de
tehnică legislativă.

3 Articolul II - Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului
nr.24/1998, republicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 545 din 8 noiembrie
1999, cu completările şi
modificările ulterioare, se va
republica în Monitorul Oficial
al României, Partea I, dându-se
textelor o nouă numerotare.

Autor: Comisia pentru politică
           economică, reformă şi
            privatizare

Comisia a dezbătut şi alte amendamente pe care le-a respins, după cum urmează:

Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse şi respinse
de Comisie

Autori

Motivaţia
respingerii

0 1 2 3
1 Titlul legii se modifică şi va avea

următorul conţinut:



3

0 1 2 3
Titlul Legii
Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă
nr.75/2000 pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.24/1998 privind
regimul zonelor defavorizate,
republicată.

Titlul Legii
Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă nr.75/2000
pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.24/1998
privind regimul zonelor cu
facilităţi economice, republicată.

Autor: dep. Zisu Stanciu
           dep. Raj Tunaru

       Facilităţile
sunt acordate unor
zone cu probleme
şi nicidecum unor
zone favorizate.
         La Guvern se
află în lucru un
proiect de lege care
va schimba denu-
mirea respectivelor
zone în �zone D�

2 Alin. nou La art. I punctul 1, se propune
introducerea unui alin. nou (6) la
art. 1, care va avea următorul
cuprins:

�Art. 1 � (6)  Oraşele şi
municipiile nu pot face parte din
zonele defavorizate. �

Autor : Francisc Pecsi

Sunt foarte
multe oraşe şi
municipii care
îndeplinesc condi-
ţiile de a fi înca-
drate în categoria
zonelor defavori-
zate. Prin accepta-
rea amendamentu-
lui �se omoară�
oraşul sau munici-
piul respectiv.

Împărţirea în
oraşe şi municipii
nu a ţinut cont de
puterea economică
a respectivelor
localităţi.

VICEPREŞEDINTE,
    Gheorghe MARIN

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 proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2000  pentru modificarea

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

republicată, trimis Comisiei, pentru examinare în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa

nr. 303/22.06.2000.

La întocmirea Raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului

Legislativ precum şi avizele primite de la următoarele comisii:

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

- Comisia pentru muncă şi protecţie socială

- Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru

ecologic

VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe MARIN
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