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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

      Comisia pentru                                                              Comisia pentru buget,
   industrii si servicii                                                                   finanţe şi bănci
 Bucureşti, 04.03.2004                                                                           
    Nr.23/219/2003                                                                       Nr.25/698/2003     

BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii legislative

pentru modificarea şi completarea Legii nr.362/2003 privind regimul metalelor

preţioase în România, transmisă cu adresa nr.619 din 6 noiembrie 2003 şi

înregistrată sub nr.23/219 din 7 noiembrie 2003, respectiv 25/698 din 7 noiembrie

2003.

În raport de conţinutul şi obiectul său, propunerea legislativă face parte

din categoria legilor organice.

             PREŞEDINTE,                                               PREŞEDINTE,

               István Antal                                     Prof.univ.dr. Florin Georgescu
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RAPORT   COMUN
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii

nr.362/2003 privind regimul metalelor preţioase în România

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru buget, finanţe şi

bănci au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru

modificarea şi completarea Legii nr.362/2003 privind regimul metalelor preţioase în

România, transmisă cu adresa nr.619 din 6 noiembrie 2003 şi înregistrată sub

nr.23/219 din 7 noiembrie 2003, respectiv 25/698 din 7 noiembrie 2003.

La dezbaterea propunerii legislative, membrii celor două comisii au avut

în vedere:

- avizul negativ al Consiliului Legislativ nr.1531/31.10.2003;

- punctul de vedere al Guvernului nr.423/09.02.2004.

În raport de obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea

legislativă face parte din categoria legilor organice.

Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa Comisiei pentru

buget, finanţe şi bănci din 25.02.2004 şi a Comisiei pentru industrii şi servicii din

04.03.2004.

La dezbateri, a participat, ca invitat, domnul Adrian Anghel din partea

Ministerului Finanţelor Publice.
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 25

membri ai Comisiei pentru industrii şi servicii, respectiv 16 deputaţi din totalul de 25

membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.

În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au

hotărât, cu unanimitate de voturi, iar cei ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci -

cu 12 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă, respingerea propunerii legislative

deoarece, faţă de dispoziţiile constituţionale care consacră principiul dobândirii licite

a averii, s-ar afecta prezumţia de nevinovăţie, instanţa de judecată având competenţa

de a se pronunţa cu privire la restituirea metalelor preţioase sau la acordarea de

despăgubiri, după caz, pe baza dovezilor administrate în cauză.

                 PREŞEDINTE,                                            PREŞEDINTE,

                  István Antal                                   Prof.univ.dr. Florin Georgescu

                   SECRETAR,                                                SECRETAR,

                  Aurelia Vasile                                          Dr. Daniel Ioanescu                       

Experţi,                                                                                                                                                                               

Silvia Vlăsceanu
Alexandru Onete
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