
Parlamentul  României

PROCES � VERBAL

al  şedinţei comisiei din zilele de 27 şi 28 februarie 2002

La lucrările comisiei din zilele de 27 şi 28 februarie 2002 sunt prezenţi 23
deputaţi, fiind absenţi motivat 2, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:

- doamna Câmpeanu Victoria - Ministerul Afacerilor Externe;
- doamna Anca Vişan - Ministerul Afacerilor Externe;
- doamna Arteni Mihaela - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;
- doamna Ion Adriana - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;
- domnul Tiberiu Moldovan - Metrorex;
- doamna Popescu Eugenia - Ministerul Lucrărilor Publice,

Transporturilor şi Locuinţei;
- domnul Popescu Mihai - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Hură Mihai - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Popescu Moise - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Cristea Nicolae - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Badea Elena - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Costache  Ivanov - Ministerul Justiţiei;
- domnul Chiper Ioan - Ministerul Justiţiei;
- doamna Surica Rosentuler - Banca Naţională a României;
- doamna Pîslaru Oana - OSIM;
- doamna Silvia Ciornei - Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi

Mijlocii şi Cooperaţie;
- doamna Ionescu Cristina - Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi

Mijlocii şi Cooperaţie;
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- doamna Eugen Popel - Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi
Mijlocii şi Cooperaţie;

- domnul Ursache Mircea - Agenţia pentru Valorificarea Activelor
Bancare.

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

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

I. FOND

1. Audierea unui candidat la postul de Consilier al Curţii de
Conturi � Secţia Jurisdicţională � rămas vacant
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 171/2001 pentru aprobarea modificării denumirii
şi clasificării mărfurilor din tariful vamal de import al României,
precum şi a taxelor vamale de bază aferente acestora.PL59/2002
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 4/2002 privind amânarea plăţii în vamă a taxei pe
valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate de
firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum şi
amânarea exigibilităţii taxei pe valoarea adăugată aferentă
livrărilor de bunuri şi/sau prestări de servicii efectuate de
persoane juridice române către această firmă pentru asamblarea a
18 trenuri noi de metrou.PL62/2002
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii
băneşti.PL561/2000
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
80/1999 privind constituirea Fondului special pentru Palatul de
Justiţie din Bucureşti.PL304/1999
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
36/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a
activităţilor din domeniul jocurilor de noroc.PL22/2000
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
23/1999 privind constituirea fondurilor de garantare.PL364/1999
- reexaminare
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea
administrării fondurilor pentru acordarea de
microcredite.PL25/2000
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9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.
254/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor
bunuri provenite din import.PL666/2001
10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 232/2000 pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligaţii
ale agenţilor economici care furnizează produse şi prestează
servicii, pentru instituţiile publice din sistemul de apărare
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.PL652/2001
11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 123/1999 privind unele măsuri de restructurare
financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (BANCOREX) -
S.A.PL277/1999/2001 -  reexaminare
12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.
21 din Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte
drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea
personalului din aparatul Parlamentului României.PL29/1997 -
reexaminare
13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii
industriale şi regimul de utilizare al acestora.PL31/1998 -
reexaminare
14. Propunerea legislativă de modificare şi completare a art. 56
din Legea nr. 58/1999 �Legea Bancară�.PL156/1999

II. AVIZE

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligaţii ale
agenţilor economici care furnizează produse şi servicii către
instituţiile publice din sistemul de apărare naţională, ordine
publică şi siguranţă naţională.PL342/2000
16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 188/2001 pentru ratificarea Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Austria
privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie
2001, precum şi a Protocolului pentru aplicarea Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Austria
privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie
2001.PL60/2002
17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 3/2002 privind unele măsuri de ajutor pentru
asigurarea condiţiilor minime de subzistenţă a echipajelor
ambarcate la bordul unor nave maritime de transport şi pentru
menţinerea în siguranţă a unor nave aflate în patrimoniul C.N.M.
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ROMLINE S.A., precum şi alocarea unui fond special pentru
Şantierul Naval Constanţa, în vederea achiziţionării de
echipamente individuale de protecţia muncii. PL61/2002
18. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România
şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor
Unite ale Americii în România, semnat la Washington, la 30
octombrie 2001.PL67/2002
19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 3/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem
descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi
inovării.PL28/2002
20. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea
Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice
a locuitorilor Munţilor Apuseni.PL686/2002
21. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Oraşului Ghimbav,
judeţul Braşov.PL696/2002

Şedinţa începe cu punctul 1 de pe ordinea de zi şi anume, audierea
domnului Mihai Popescu în vederea ocupării postului de consilier al Curţii de Conturi
� Secţia Jurisdicţională � rămas vacant în urma faptului că domnul Crişu Atanasiu a
fost numit procuror general financiar al Curţii de Conturi.

În urma audierii, dar şi după cum reiese din C.V., domnul Mihai Popescu
dă dovadă de o vastă experienţă profesională, fapt pentru care, Comisiile pentru
buget, finanţe şi bănci ale celor două Camere ale Parlamentului, în unanimitate de
voturi, îl propun Plenului Camerelor Reunite ale Parlamentului României pentru
funcţia de consilier de conturi.

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului
nr. 171/2001 pentru aprobarea modificării denumirii şi clasificării mărfurilor din
tariful vamal de import al României, precum şi a taxelor vamale de bază aferente
acestora.PL59/2002

La punctul 2 de pe ordinea de zi a participat, în calitate de invitat, doamna
Victoria Câmpeanu � director general � Ministerul Afacerilor Externe �
Departamentul Comerţ Exterior, care face cunoscut membrilor comisiei că Ordonanţa
de urgenţă a  Guvernului nr. 171/2001 a avut în vedere transpunerea în Tariful vamal
de import al României pentru anul 2002, a modificărilor Nomenclaturii Combinate
conform Acordului European de Asociere la Comunităţile Europene.

Domnul deputat Eugen Nicolaescu, Grupul Parlamentar PNL, doreşte
precizări referitor la faptul că a fost folosită procedura de urgenţă şi nu s-a utilizat
procedura ca �proiect de lege�.

Doamna director Câmpeanu informează că aceste modificări trebuiau
aplicate cu 1 ianuarie 2002 şi ele de fapt au apărut în noiembrie, ca urmare era practic
imposibil ca acest act normativ să parcurgă procedura legislativă din noiembrie până
la 31 decembrie ca proiect de lege.
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului
nr. 4/2002 privind amânarea plăţii în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferentă
importurilor de bunuri efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden AB,
precum şi amânarea exigibilităţii taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de
bunuri şi/sau prestări de servicii efectuate de persoane juridice române către această
firmă pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou.PL62/2002

La acest act normativ au participat ca invitaţi domnul Hură Mihai din
partea Ministerului Finanţelor Publice, iar din partea Ministerului Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei doamna Popescu Eugenia. A mai participat, de
asemenea, şi domnul Tiberiu Moldovan � director general METROREX.

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

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2000
privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti.PL561/2000

La acest punct de pe ordinea de zi au participat ca invitaţi domnii Chiper
Ioan şi Costache Ivanov Alexe � Ministerul Justiţiei, iar din partea Băncii Naţionale a
României doamna Surica Rosentuler.

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport cu amendamente.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/1999
privind constituirea Fondului special pentru Palatul de Justiţie din
Bucureşti.PL304/1999

În vederea susţinerii acestui act normativ au participat la dezbateri domnii
Chiper Ion şi Costache Ivanov Alexe � Ministerul Justiţiei şi Popescu Mihai �
Ministerul Finanţelor Publice.

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

- fondul special reglementat nu a funcţionat în perioada 1999-2002;
- finanţarea lucrărilor la Palatul de Justiţie s-a asigurat din sumele alocate

prin bugetul Ministerului de Justiţie � capitolul �Cheltuieli de capital�;
- Ordonanţa Guvernului nr.80/1999 intră în contradicţie cu principiile avute

în vedere la elaborarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2001 pentru
reglementarea unor probleme financiare prin care au fost desfiinţate o serie de
fonduri speciale şi includerea acestora în bugetul de stat.

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2000
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/1998
privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de
noroc.PL22/2000

În vederea susţinerii acestui act normativ a participat la dezbateri ca invitat
domnul Cristea Nicolae � LOTERIA Română

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport cu amendamente.
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7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1999
privind constituirea fondurilor de garantare.PL364/1999 - reexaminare

În vederea susţinerii acestui act normativ au participat ca invitaţi doamna
Silvia Ciornei, domnul Eugen Popel şi doamna Ionescu Cristina � Ministerul pentru
Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.

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

- fondurile de garantare reglementate prin Ordonanţa Guvernului
nr.23/1999 nu au funcţionat întrucât nu s-a putut asigura subvenţii de la bugetul de
stat în vederea constituirii capitalului social;

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.23/1999 nu mai sunt de actualitate,
întrucât a fost creat un nou cadru juridic prin Legea nr.133/1999 privind stimularea
întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi
mijlocii, art.28-35, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000
privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru
acordarea de microcredite.PL25/2000

În vederea susţinerii acestui act normativ au participat ca invitate doamnele
Artenie Mihaela şi Ion Adriana � Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport cu amendamente.

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 254/2000
privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din
import.PL666/2001

La dezbaterea acestui act normativ a participat ca invitată doamna Badea
Elena � Ministerul Finanţelor Publice.

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

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 232/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
95/2000 privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează
produse şi prestează servicii, pentru instituţiile publice din sistemul de apărare
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.PL652/2001

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

- prevederile ordonanţei nu mai au obiect, acestea nu mai produc efecte
deoarece se referă la perioada anului 1999 şi 2000 pentru care exerciţiul financiar a
fost închis. În acest sens Guvernul prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.295/2000 şi Legea sa de aprobare nr.109/2001 a suspendat aplicarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.232/2000.

- în prezent este în curs de dezbateri la Camera Deputaţilor proiectul de
Lege nr.55/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de
achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care are drept
obiect stabilirea principiilor, a cadrului general şi a procedurilor pentru derularea
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operaţiunilor compensatorii pentru achiziţionarea de sisteme, produse, lucrări şi
servicii.

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 123/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de
Comerţ Exterior (BANCOREX) - S.A.PL277/1999/2001 -  reexaminare

În urma reexaminării, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport în forma înaintată la promulgare.

12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 21 din
Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi
deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului
României.PL29/1997 - reexaminare

În urma reexaminării, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport de respingere întrucât prevederile art.21 din Legea nr.53/1991
au fost modificate şi completate, regăsindu-se în prevederile Legii nr.53/1991,
republicată în 1993 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.220 din
8 septembrie 1993.

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998
privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare al
acestora.PL31/1998 - reexaminare

Amânat.
14. Propunerea legislativă de modificare şi completare a art. 56 din Legea

nr. 58/1999 �Legea Bancară�.PL156/1999
În urma reexaminării, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât elaborarea unui
raport de respingere din următoarele considerente:

- propunerea nu respectă normele de tehnică legislativă, titlul face referire
la modificarea art.50 din Legea nr.58/1998, iar articolul unic al propunerii face
referire la modificarea şi completarea art.56 alin.2;

- propunerea în cauză prin introducerea expresiei �prezente şi viitoare�
implică aplicarea retroactivă a prevederilor noii legi bancare şi asupra contractelor de
credit încheiate înainte de apariţia Legii nr.58/1998, situaţie ce contravine prevederii
constituţionale de la art.15 alin.2 şi, totodată, contravine principiului libertăţii
contractuale a părţilor;

- cerinţa autorizării executorilor bancari de către preşedinţii autorităţii
judecătoreşti, exprimată în conţinutul propunerii, este ineficient acoperită de
prevederea de la art.88 alin.3 din Legea nr.58/1998 potrivit căreia �statutul acestui
corp de executori va fi aprobat prin ordin al ministrului justiţiei� şi, ca atare, nu mai
este necesară o altă normă în acest sens.

.
II. AVIZE

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care
furnizează produse şi servicii către instituţiile publice din sistemul de apărare
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.PL342/2000
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz de respingere din următoarele considerente:

- prevederile ordonanţei nu mai au obiect, acestea nu mai produc efecte
deoarece se referă la perioada anului 1999 şi 2000 pentru care exerciţiul financiar a
fost închis. În acest sens Guvernul prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.295/2000 şi legea sa de aprobare nr.109/2001 a suspendat aplicarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.95/2000.

- în prezent este în curs de dezbateri la Camera Deputaţilor proiectul de
Lege nr.55/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de
achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care are drept
obiect stabilirea principiilor, a cadrului general şi a procedurilor pentru derularea
operaţiunilor compensatorii pentru achiziţionarea de sisteme, produse, lucrări şi
servicii.

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 188/2001 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la
Viena la 28 noiembrie 2001, precum şi a Protocolului pentru aplicarea Acordului
între Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia
persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001.PL60/2002

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

17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 3/2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condiţiilor
minime de subzistenţă a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de
transport şi pentru menţinerea în siguranţă a unor nave aflate în patrimoniul C.N.M.
ROMLINE S.A., precum şi alocarea unui fond special pentru Şantierul Naval
Constanţa, în vederea achiziţionării de echipamente individuale de protecţia muncii.
PL61/2002

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

18. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Statele
Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România,
semnat la Washington, la 30 octombrie 2001.PL67/2002

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

19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2002
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la
finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi
inovării.PL28/2002

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

20. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.
33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor
Apuseni.PL686/2002
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz de respingere din următoarele considerente:

Potrivit art. 8 din Legea nr. 33/1996 materialul lemnos la care au dreptul
familiile din Munţii Apuseni se plăteşte cu o reducere de 50% din preţul oficial
stabilit de organele silvice, iar această reducere se suportă de la bugetul de stat.

Neindicarea sursei de finanţare contravine art. 137 alin. (5) din Constituţia
României conform căruia �nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără
stabilirea sursei de finanţare�.

Totodată, art. 10 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice,
cu completările ulterioare, prevede că atunci când, în cursul execuţiei bugetare, se fac
propuneri de elaborare a unor acte normative a căror aplicare atrage micşorarea
veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, iniţiatorii au obligaţia să
prevadă şi mijloacele necesare acoperirii golului de venituri sau sporului de
cheltuieli.

21. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Oraşului Ghimbav, judeţul
Braşov.PL696/2002

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

Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului naţional � Secţiunea a IV �a � Reţeaua de localităţi,
trecerea localităţilor de la un rang la altul se face �prin lege, la propunerea consiliilor
populare, cu consultarea populaţiei prin referendum şi a instituţiilor locale
implicate, în condiţiile legii, cu respectarea principalilor indicatori cantitativi şi
calitativi minimali prevăzuţi în anexa nr. II, pentru localităţile urbane, şi în anexa nr.
IV, pentru localităţile rurale.�

Astfel, orice propunere legislativă privind trecerea unor localităţi de la un
rang la altul trebuie însoţită de procesul verbal în care este consemnat rezultatul
referendumului local, cerinţă neîndeplinită în acest caz.

Totodată organizarea şi desfăşurarea referendumului local trebuie să
urmeze procedura instituită prin Legea nr. 3/2000.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu
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Întocmit,
Măţan Ofelia
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