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RAPORT
asupra proiectului de Lege privind înfiinţarea

Societăţii Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare � S.A.

Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât, în şedinţa din data de 12.02.2001,
retrimiterea la Comisie a proiectului de Lege privind înfiinţarea Societăţii
Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare � S.A. în vederea reexaminării şi întocmirii
unui raport suplimentar.

Proiectul de Lege privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Îmbunătăţirilor
Funciare � S.A. a fost transmis Comisiei noastre de către Secretariatul General al
Camerei Deputaţilor, pentru examinare în fond, cu adresa nr.354 din data de
03.11.1998.

În urma examinării proiectului de lege sus-menţionat Comisia a întocmit
raportul înregistrat cu nr.57/XVIII/4 din data de 24.02.1999.

În data de 25.10.1999 Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, prin
adresa nr.995 BP din data de 25.10.1999, retrimite la Comisie proiectul de lege
sus-menţionat pentru întocmirea unui raport suplimentar, în vederea armonizării
prevederilor acestuia cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă nr.147/1999 privind asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii. Prin
urmare, Comisia întocmeşte raportul suplimentar şi îl înaintează cu adresa
nr.377/XVIII/4 din data de 18.11.1999.

Însă Guvernul României emite, în data de 27 martie 2000, Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.23/2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale
�Îmbunătăţiri Funciare � S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a
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Îmbunătăţirilor Funciare, care are acelaşi obiect de reglementare ca şi proiectul
de Lege privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare � S.A.

Ca urmare a punctelor de vedere exprimate de către membrii Comisiei şi
de către reprezentantul Guvernului cu privire la proiectul de Lege privind
înfiinţarea Societăţii Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare � S.A., membrii
Comisiei au apreciat că acesta nu se mai justifică, din următoarele motive:

•  pentru a evita legiferarea aceloraşi reglementări în două acte
normative;

•  reglementările propuse au fost preluate de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.23/2000 care a produs deja efecte juridice şi pentru care
Comisia noastră a întocmit raport suplimentar de adoptare.

Faţă de cele expuse mai sus, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate,
să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege.

     Preşedinte, Secretar,

  Ilie NEACŞU                          Victor NEAGU
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Anton Păştinaru
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