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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/1999 pentru acordarea unor înlesniri la plata 
obligaţiilor bugetare unor agenţi economici din minerit, cu care comisia noastră a fost sesizată 
în fond cu adresa Biroului Permanent nr.381 din 7 octombrie 1999. 
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In urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.13/1999 pentru acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare unor agenţi 
economici din minerit, în şedinţa din 17 noiembrie 1999, propunem ca acesta să fie supus spre 
dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 

 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

1. Articol unic – “Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.13 din 1 martie 
1999 pentru acordarea unor 
înlesniri la plata obligaţiilor 
bugetare unor agenţi economici 
din minerit, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.89 din 2 martie 
1999:” 

Articol unic – “Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.13 din 1 martie 
1999 pentru acordarea unor 
înlesniri la plata obligaţiilor 
bugetare unor agenţi economici 
din minerit, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.89 din 2 martie 1999, 
cu următoarea modificare:” 

 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/1999 pentru 
acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare 

unor agenţi economici din minerit 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

2. Art.6. 
“Pe data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă 
se abrogă Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.53/1998 cu 
privire la acordarea unor 
înlesniri la plata obligaţiilor 
bugetare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.496 din 22 
decembrie 1998”. 

Se elimină. Art.6 nu mai este 
oportun, întrucât 
Ordonanţa de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.53/1998 cu 
privire la acordarea 
unor înlesniri la 
plata obligaţiilor 
bugetare a fost 
respinsă prin Legea 
nr.121/1999. 

 
Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
 

Dan Constantinescu 
PREŞEDINTE 

 

Constantin Teculescu  
SECRETAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Experţi parlamentari: 
Bărdiţă Mariana 
Onete Alexandru 
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