
 

 

 
 

    Biroul Permanent 
     al  
    Camerei Deputaţilor 
 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, raportul la proiectul de Lege pentru 
modificarea unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr. 30/1997 privind 
reorganizarea regiilor autonome, trimis Comisiei pentru examinare în fond cu 
adresa nr. 7/03.02.1998. 
  La întocmirea raportului Comisia a avut în vedere avizul 
Consiliului Legislativ. 
 
 
 
PREŞEDINTE,              PREŞEDINTE, 
             
    Iuliu Vida                       Dan Ioan Popescu            
  

 
SECRETAR,     SECRETAR, 
 
Mihai Grigoriu     Ioan Bivolaru 

 
 
 
 
Expert parlamentar        Expert parlamentar 
  
      Elena Tudor           Iulian Ceauşu 
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R  A  P  O  R  T 
asupra proiectului de Lege pentru  

modificarea unor prevederi din  
Ordonanţa Guvernului nr. 30/1997 

 
 

privind reorganizarea regiilor autonome. 
 

 
  In urma examinării proiectului de Lege pentru modificarea unor 
prevederi din Ordonanţa Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor 
autonome, în şedinţa din 10.02.1998, Comisiile au hotărât cu 21 voturi pentru şi 
17 voturi împotrivă, ca proiectul de Lege să fie supus spre dezbatere şi adoptare 
în forma prezentată. 
  In cursul dezbaterii în comisii, următorul amendament nu a fost 
acceptat:  
 
Nr. 
crt. 

Articolul  
(text iniţial) 

Amendamentul propus 
şi neacceptat de cele 

două comisii 
(autor) 

Motivare 

 

0 1 2 3 
1 Articol unic. - Alineatul (3) 

al articolului 1 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 30/1997 
privind reorganizarea 
regiilor autonome, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 125 
din 19 iunie 1997, nr. 366 
din 18 decembrie 1997, se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“(3) Pe baza programelor de 
reorganizare prevăzute la 
alin.(2), autorităţile 
administraţiei publice 
centrale sau locale sub 
autoritatea cărora îşi 
desfăşoară activitatea regiile 
autonome vor dispune, 
pentru fiecare dintre acestea, 
măsuri de reorganizare, prin 
acte administrative 
individuale”. 

Se propune respingerea 
Articolului unic din 
proiectul de Lege. 
 
 
(autori: dep. Dumitru 
Popescu 
 
 
 
 
 
                dep. Ioan  
Bivolaru) 
 

Argumentele autorilor 
pentru susţinerea 
amendamentului: 
 
 
- reglementările se fac 
prin legi şi nu prin acte 
administrative 
individuale a măsurilor 
restructurării regiilor 
autonome de interes 
naţional. 
- menţine votul dat 
anterior şi nu-şi 
schimbă punctul de 
vedere decât dacă 
există motivaţii. 
Consideră că 
schimbarea intervenită 
la Ordonanţa nr. 
30/1997 este ocolirea 
Parlamentului, o falsă 
problemă. 
Argumentele 
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0 1 2 3 
Comisiilor pentru 
respingerea 
amendamentului: 
- majoritatea celor 
prezenţi (21 deputaţi) 
au considerat necesar 
adoptarea proiectului 
de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 30/1997 
în forma prezentată. 

   
 
 
PREŞEDINTE,              PREŞEDINTE, 
             
    Iuliu Vida                       Dan Ioan Popescu            
  

 
SECRETAR,     SECRETAR, 
 
Mihai Grigoriu     Ioan Bivolaru 

 
 
 
Expert parlamentar        Expert parlamentar 
  
      Elena Tudor           Iulian Ceauşu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


