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BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI  DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2004 pentru modificarea alin.(1) al art. II
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr.
141/1997 privind Codul vamal al României şi a art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea,
reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al
Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale şi a unor instituţii publice, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu
adresa Biroului Permanent nr. P.L.-X 514 din 08 septembrie  2004.

PREŞEDINTE,

Ovidiu Muşetescu 
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Cu adresa nr. P.L.-X 514 din 08 septembrie 2004, Biroul Permanent,
conform art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor cu modificările şi
completările intervenite prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2003, a sesizat, în
procedură de urgenţă, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 52/2004 pentru modificarea alin.(1) al art. II din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal
al României şi a art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru
stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea
unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ
şi Consiliului Economic şi Social.

Acest proiect de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 6 septembrie
2004.

La lucrările comisiei au participat 26 deputaţi, din totalul de 27 membri ai
comisiei.

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 52/2004 pentru modificarea alin.(1) al art. II din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea
Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României şi a art. 16 din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor
măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea

unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a
ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice

centrale şi a unor instituţii publice
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Potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi art. 86 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, proiectul de Lege este de competenţa
decizională a Camerei Deputaţilor.

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.
(1) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea
Legii nr. 141/1997 privind Codul Vamal al României şi a art. 16 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea,
organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de
lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale şi a unor instituţii publice, în sensul reglementării preluării
activităţii de soluţionare a contestaţiilor aflate în curs de soluţionare la
Autoritatea naţională de Control sau la Autoritatea Naţională a Vămilor de
către Ministerul Finanţelor Publice.

In urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 52/2004 pentru modificarea alin.(1) al art. II din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind
Codul vamal al României şi a art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea
sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a
ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor
instituţii publice, în şedinţa din 14.09.2004, comisia a hotărât, cu majoritate de voturi,
supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului a proiectului de Lege în forma
adoptată  de Senat.

Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

Ovidiu Muşetescu 

SECRETAR,

Dr. Daniel Ionescu

          Experţi parlamentari:
          Măţan Ofelia
          Bărdiţă Mariana
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