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PROCES – VERBAL

al  şedinţelor comisiei din zilele de  04 şi 05 martie 2003

La lucrările comisiei din zilele de 04 şi 05.03.2003 sunt prezenţi 24
deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:

- domnul Boboc Virgil - Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi
Mijlocii şi Cooperaţie;

- domnul Gheorghe Asănică - Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
- domnul Moucha Romulus - Ministerul Industriei şi Resurselor;
- doamna Rodica Dumitru - Ministerul Industriei şi Resurselor;
- domnul Homer Valeriu - SNP Petrom;
- doamna Tomi Victoria - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Câmpeanu Maria - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Nistor - Ministerul Lucrărilor Publice,

Transporturilor şi Locuinţei;
- domnul Gheorghe Oană - Casa de Economii şi Consemnaţiuni.

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Florin Georgescu, preşedintele
comisiei.

Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi:

I. FOND

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 199/2002 privind stingerea unor obligaţii de plată
ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanţelor
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organizaţiilor internaţionale acreditate în România, precum şi ale
personalului acestora.PL115/2003
2. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 200/2002
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000
privind organizaţiile cooperatiste de credit.PL569/2002/03
3. Propunerea legislativă privind recalcularea valorii poliţelor de
asigurări de viaţă de către societăţile de asigurări.PL518/2002/03
4. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă nr. 38/2000, aprobată prin Legea nr.
315/2001.PL544/2002/03
5. Propunerea legislativă privind recalcularea valorii Carnetelor
de economii cu câştiguri în autoturisme şi bani emise de Casa de
Economii şi Consemnaţiuni (C.E.C.)PL519/2002/03
6. Propunerea legislativă privind plata dividendelor la societăţile
comerciale cu răspundere limitată.PL537/2002/03 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
3/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 158/2001 privind regimul accizelor şi pentru instituirea unor
măsuri de îmbunătăţire a colectării unor venituri
bugetare.PL723/2002/03

II. AVIZE

8. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului
nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică.PL655/2002
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 184/2002 privind modificarea şi completarea
Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate
în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea
aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au
aparţinut cultelor religioase din România aprobată cu modificări
prin Legea nr. 501/2002.PL679/2002
10. Propunerea legislativă privind dublarea producţiei de energie
electrică produsă în centralele hidroelectrice de până la 25
MW.PL516/2002/03
11. Proiectul de Lege pentru completarea art. 3 din Ordonanţa
Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi
a taxelor percepute pentru prestarea acestora şi a art. 13 din
Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.
36/1995.PL1/2003
12. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea comunei Traian,
judeţul Ialomiţa.PL599/2002/03
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Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:

I. FOND

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 199/2002 privind stingerea unor obligaţii de plată ale misiunilor diplomatice,
oficiilor consulare, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în
România, precum şi ale personalului acestora.PL115/2003

Din anul 1990 şi până în prezent mai multe ambasade, misiuni diplomatice
şi oficii consulare nu au putut să achite contravaloarea chiriilor pentru spaţiile
ocupate, invocând dificultăţi financiare datorate situaţiei economice şi politice din
ţara respectivă.

Aceste creanţe nu se pot stinge decât prin emiterea unui act normativ în
baza căruia RA – APPS să poată preceda la stornarea sumelor facturate şi neîncasate
de la ambasade, misiuni diplomatice şi oficii consulare.

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat. 

2. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 200/2002 pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile
cooperatiste de credit.PL569/2002/03

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport de respingere din următoarele considerente:

- modificările ce se preconizează a fi aduse Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.200/2002, sunt de natură a produce grave
perturbări în activitatea cooperativelor de credit şi cheltuieli suplimentare pentru
acestea. Atât în cazul organizaţiilor cooperatiste de credit deja autorizate, cât şi al
celor în curs de autorizare, ar fi necesare modificări ale tuturor documentelor cerute
în procesul de autorizare, care s-a desfăşurat în trei etape, începând cu anul 2000;

- trebuie avut în vedere faptul că modificările propuse la unele articole ar
însemna revenirea la o situaţie iniţială care nu a fost favorabilă cooperativelor de
credit, motiv pentru care a şi fost modificată şi completată Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.97/2000;

- prevederile propunerii legislative vin în contradicţie şi impietează asupra
realizării angajamentelor asumate de România în procesul de aderare la Uniunea
Europeană, pe linia armonizării legislaţiei naţionale cu cea comunitară;

- titlul şi articolul unic al propunerii legislative trebuiau să se raporteze la
actul normativ de bază, şi anume la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2000, şi
nu la legea de aprobare a acesteia. În acest sens, precizăm că potrivit art.58 din Legea
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, „dispoziţiile de modificare şi de completare se încorporează, de la data
intrării lor în vigoare, în actul de bază, identificându-se cu acesta. Intervenţiile
ulterioare de modificare sau de completare a acestora trebuie raportate tot la actul
de bază”;

- referitor la modificarea propusă de iniţiator, ca rază teritorială de operare
a unei cooperative de credit să includă în totalitate localităţile urbane şi rurale,
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aceasta ar presupune ca într-un oraş sau într-o comună să nu poată funcţiona decât o
singură cooperativă de credit afiliată la o reţea. Acest lucru ar însemna o ignorare a
stării de fapt existente, când într-o localitate funcţionează mai multe cooperative de
credit, cu raze teritoriale de operare bine delimitate (de exemplu, în municipiul
Bucureşti);

- referitor la propunerea de modificare a art.94 alin.(1), apreciem că este
prea mic numărul de 25 de cooperative de credit pentru constituirea unei case
centrale. Iniţial, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2000 prevedea ca numărul
de cooperative de credit necesar pentru constituirea unei case centrale să fie de 100,
după care a fost redus la 50, cât este în prezent. Este aproape imposibil ca o reţea
formată din numai 25 de cooperative de credit să realizeze capitalul agregat minim de
150 miliarde lei prevăzut în prezent de Normele Băncii Naţionale a României.

3. Propunerea legislativă privind recalcularea valorii poliţelor de asigurări
de viaţă de către societăţile de asigurări.PL518/2002/03

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport de respingere din următoarele considerente:

- asigurările de viaţă, care sunt asigurări facultative, îşi găsesc
reglementarea, de principiu, în Legea nr.32/2000 privind societăţile de asigurare şi
supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, la Capitolul V –
Activitatea de asigurare de viaţă. Calculul pe care-l reclamă iniţiatorii, apreciem că
este avut în vedere, implicit, la art.27 alin.(2) lit. a) din legea sus menţionată şi ţine de
obligaţia şi de criteriile proprii ale fiecărui asigurător. Astfel, raporturile, care sunt de
natură contractuală, pe care asigurătorul le are cu asiguraţii săi, reflectă atât interesele
proprii – prin încasarea periodică a unor prime de asigurare la un anumit nivel, ţinând
cont şi de rata inflaţiei – cât şi ale asiguraţilor – prin dezdăunarea corespunzătoare, în
momentul producerii evenimentului asigurat şi care presupune un echivalent corelat,
de asemenea, cu rata inflaţiei;

- potrivit Legii nr.32/2000, pe piaţa asigurărilor din România, potenţialii
asiguraţi, la achiziţionarea unui produs de asigurare de viaţă, pot opta atât pentru un
contract de asigurare de viaţă cu plata primelor de asigurare în monedă naţională, cât
şi pentru un contract de asigurare de viaţă cu plata primelor de asigurare în valută.
Astfel:

- potrivit prevederilor art.20 alin.(2) din Legea nr.32/2000 asigurătorul,
pentru asigurările facultative practicate, trebuie să elaboreze: propriile condiţii de
asigurare, cu respectarea prevederilor legale referitoare la contractul de asigurare;
propriile clauze de asigurare, care pot modifica condiţiile de asigurare, în funcţie de
opţiunea proprie sau de cea a asiguratului; propriile criterii de stabilire a primelor de
asigurare; propriile reglementări şi instrucţiuni de constatare şi lichidare a daunelor,
în strictă concordanţă cu prevederile cuprinse în condiţiile şi în clauzele de asigurare;

- potrivit art.21 alin.(6) din Legea nr.32/2000, în cazurile în care contractul
de asigurare prevede încasarea primelor şi plata despăgubirilor în valută, rezervele
tehnice aferente se pot constitui şi menţine în valută.

- referitor la art.2 din propunerea legislativă, precizăm că, în conformitate
cu prevederile Legii nr.32/2000, supravegherea activităţii de asigurare revine
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Abilitarea Ministerului Finanţelor Publice
de a exercita o supraveghere asupra unor activităţi specifice domeniului asigurărilor –
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aşa cum propune iniţiatorul – ar determina suprapunerea cu activitatea desfăşurată de
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

- propunerea legislativă este formulată fără respectarea cerinţelor prevăzute
de Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative.

4. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă nr. 38/2000, aprobată prin Legea nr. 315/2001.PL544/2002/03

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport de respingere din următoarele considerente:

- problema asigurării unor fonduri, cu destinaţia avută în vedere în
propunerea legislativă, nu poate fi soluţionată, pur şi simplu, prin stabilirea
respectivei cote, defalcată din veniturile cuvenite bugetului de stat din sursele arătate.
Pentru asigurarea sumelor necesare acordării de despăgubiri foştilor proprietari, ar fi
necesară elaborarea unui act normativ distinct, care să ţină seama de toate implicaţiile
posibile, atât de natură bugetară, cât şi de natură socială, aspecte ce prezintă
complexitate şi presupun reglementare fundamentală;

- în acest sens, menţionăm că a fost elaborat de către Autoritatea pentru
urmărirea aplicării unitare a Legii nr.10/2001 proiectul de Lege privind modalităţile,
cuantumul şi procedurile de acordare a despăgubirilor băneşti pentru drepturile
izvorâte din aplicarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;

- proiectul bugetului de stat pe anul 2003 a avut la bază şi profiturile
prognozate a se încasa potrivit Ordonanţei Guvernului nr.38/2000. Prin urmare, orice
modificare adusă acestui act normativ ar duce la creşterea deficitului bugetar
prevăzut;

- veniturile încasate din vânzarea acţiunilor societăţilor comerciale care
funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor nu
fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2000, acestea fiind utilizate
conform art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce
deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;

- precizăm că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.147/2001 pentru
ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional
şi a Memorandumului cu privire la politicile economice şi financiare ale Guvernului
României în perioada 2001-2002, convenite prin schimb de scrisori între Bucureşti şi
Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finanţelor Publice
şi Băncii Naţionale a României şi răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului
Monetar Internaţional, aprobată prin Legea nr.102/2002, prevede la pct.16 al
memorandumului că „Toate veniturile din privatizare şi din recuperarea creditelor
neperformante, de la Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor
Statului sau alţi ordonatori principali de credite şi, respectiv, de la Agenţia pentru
Valorificarea Activelor Bancare, vor fi transferate la trezorerie pentru răscumpărarea
datoriei publice, cu excepţia sumelor necesare pentru acoperirea costurilor
operaţionale.”
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5. Propunerea legislativă privind recalcularea valorii Carnetelor de
economii cu câştiguri în autoturisme şi bani emise de Casa de Economii şi
Consemnaţiuni (C.E.C.)PL519/2002/03

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport de respingere din următoarele considerente:

- în mod tradiţional Casa de Economii şi Consemnaţiuni a emis şi emite, ca
instrumente de economisire pentru populaţie, „librete de economii” şi nu carnete de
economii;

- libretul de economii cu dobândă şi câştiguri în autoturisme a fost
introdus în circuitul comercial ca instrument de economisire în baza Hotărârii
Consiliului de Miniştri nr.1187/1962 privind vânzarea de autoturisme către populaţie,
abrogată prin Hotărârea Guvernului nr.735/1997;

- în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administraţie din 29
februarie 2000, începând cu trimestrul II al anului 2000 pentru libretele de economii
cu dobândă şi câştiguri în autoturisme nu s-au mai efectuat trageri la sorţi, iar de la 1
aprilie 2000 pe libretele de acest fel aflate în circulaţie nu se fac decât operaţiuni de
lichidare, iar dobânda bonificată pentru sumele aflate în sold este dobânda la vedere;

- propunerea legislativă nu poate fi promovată având în vedere implicaţiile
pe care dispoziţiile sale le-ar putea avea atât asupra bugetului de stat, cât şi asupra
volumului datoriei publice interne, deoarece statul este acţionar unic al Casei de
Economii şi Consemnaţiuni;

- totodată, textul prezentat nu menţionează din ce fonduri urmează a se
acorda dobânda legală. Această precizare este foarte importantă, deoarece Casa de
Economii şi Consemnaţiuni a fost reorganizată în societate bancară pe acţiuni;

- persoanele care şi-au depus economiile pe librete cu câştiguri în
autoturisme şi bani nu sunt singurii deponenţi care nu au înregistrat venituri la nivelul
scontat în anii care au trecut după 1989. În această situaţie, recalcularea, în raport cu
valoarea în valută, a depunerilor şi acordarea dobânzii legale de la data sistării numai
pentru deţinătorii de librete cu câştiguri în autoturisme şi bani ar reprezenta o
încălcare a principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor, consacrat în art.16 alin.(1)
din Constituţie;

- deşi această iniţiativă legislativă are un caracter reparatoriu, soluţia
propusă nu se justifică, deoarece acordarea de despăgubiri presupune repararea unor
pierderi efectiv suferite şi a câştigului nerealizat. Cazul deponenţilor Casei de
Economii şi Consemnaţiuni nu se înscrie în această categorie, destinaţia despăgubirii
fiind repararea unui câştig nerealizat, generat de nivelul inferior al ratei dobânzii
acordate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni în comparaţie cu rata inflaţiei, şi nu
de o pierdere patrimonială efectiv suferită.

6. Propunerea legislativă privind plata dividendelor la societăţile
comerciale cu răspundere limitată.PL537/2002/03 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport de respingere din următoarele considerente:

- în prezent, condiţiile de acordare a dividendelor sunt reglementate de
art.67 alin.(3) şi art.111 alin.(2) lit. a) din Legea nr.31/1990 a societăţilor comerciale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de art.1 alin.(1) din
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Ordonanţa Guvernului nr.26/1995 privind impozitul pe dividende, aprobată prin
Legea nr.101/1995, cu modificările ulterioare;

- conform acestor dispoziţii, distribuirea de dividende se poate realiza
numai după aprobarea, de către adunarea generală a asociaţiilor, a bilanţului anual
contabil şi doar din beneficiile reale ale societăţii;

- totodată, potrivit art.266 pct.5 din Legea nr.31/1990, se pedepseşte cu
închisoare de la 1 la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul executiv sau
reprezentantul legal al societăţii care încasează sau plăteşte dividende, sub orice
formă, din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite, în lipsă de bilanţ
contabil ori contrarii celor rezultate din aceasta.”

- referitor la devalorizarea sumelor cuvenite ca dividende, menţionăm că
proiectul Legii de modificare a unor acte normative privind activitatea
comercială, care vizează şi modificarea Legii nr.31/1990, adoptat de Senat şi aflat în
faza dezbaterilor la Camera Deputaţilor, stabileşte modificarea alin.(3) al art.67,
astfel încât dividendele trebuie plătite în termenul stabilit de către adunarea generală
a asociaţilor, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situaţiei financiare
anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea comercială
va plăti o penalitate aferente perioadei de întârziere, la nivelul dobânzii legale.

- nu este realizat un studiu comparativ privind legislaţia relevantă în statele
membre ale Uniunii Europene, în care să se precizeze care dintre aceste state au
îmbrăţişat soluţia propusă de autor şi în ce condiţii.

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2003
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul
accizelor şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a colectării unor venituri
bugetare.PL723/2002/03

Domnul deputat Mircea Toader, Grupul Parlamentar PD, a susţinut
amendamentele propuse, susţinând că trebuie ajutat transportatorul român, în
condiţiile în care  în Uniunea Europeană nu se plăteşte acciza. A fost susţinut în
explicarea amendamentelor de domnul vicepreşedinte Adriean Videanu, Grupul
Parlamentar PD, care a subliniat că oferte mai bune decât în România sunt în
Germania, Olanda etc.

Doamna Tomi Voctoria – director în Ministerul Finanţelor Publice – a
subliniat în repetate rânduri că Guvernul nu are fonduri de administrare, o
metodologie de ajustare a transportului fluvial.

Supuse la vot, amendamente domnilor deputaţi Mircea Toader şi Anca
Boagiu, Grupul Parlamentar PD, au fost respinse cu 21 voturi împotrivă şi 3 voturi
pentru.

În urma dezbaterilor, comisia, cu 21 voturi împotrivă şi 3 pentru, a hotărât
elaborarea unui raport cu amendamente.

II. AVIZE

8. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.PL655/2002

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz cu amendamente.
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9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 184/2002 privind modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării
acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea
unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România aprobată cu
modificări prin Legea nr. 501/2002.PL679/2002

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma prezentată de Guvern.

10. Propunerea legislativă privind dublarea producţiei de energie electrică
produsă în centralele hidroelectrice de până la 25 MW.PL516/2002/03

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz de respingere din următoarele considerente:

Propunerea legislativă necesită a fi corelată cu dispoziţiile actelor
normative cu care se află în conexiune:

- Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea
Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, cu modificările şi
completările ulterioare;

- Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru
înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi
completările ulterioare.

Se impune corelarea textului prezentat cu strategia sectorului de producere
a energiei electrice.

Referitor la art. 3 considerăm că acest text încalcă prevederile art. 41 din
Constituţie, care cuprinde dispoziţii privind protecţia proprietăţii private şi, respectiv,
art. 134 alin. (2) lit. a), potrivit căruia statul trebuie să asigure libertatea comerţului,
protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor
factorilor de producţie.

Menţionăm că a fost adoptat deja la Senat şi se află în dezbaterea Camerei
Deputaţilor, proiectul Legii energiei electrice şi termice în care se regăsesc şi unele
din problemele abordate în prezenta propunere legislativă.

11. Proiectul de Lege pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului
nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru
prestarea acestora şi a art. 13 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.
36/1995.PL1/2003

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma prezentată de Guvern.

12. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea comunei Traian, judeţul
Ialomiţa.PL599/2002/03

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz de respingere din următoarele considerente:

Menţionăm că o propunere legislativă având acelaşi obiect de reglementare
a fost iniţiată de doamna senator Maria Petre, la care Guvernul a formulat, potrivit
art. 110 alin. (1) din Constituţie, un punct de vedere favorabil, ce a fost transmis
Senatului cu adresa nr. 4420/MRP din  23.09.2002.
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Această iniţiativă legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21
noiembrie 2002, fiind transmisă spre dezbatere Camerei Deputaţilor.

La data de 18 decembrie 2002, Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a Camerei Deputaţilor a elaborat raport
favorabil cu amendamente, proiectul de Lege urmând a fi dezbătut în plenul acestei
Camere.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu

Întocmit,
Exp. Popescu Luminiţa
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