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ECOLOGIC  
 
 
 
 
     
    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
   
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.33/2002 privind reglementarea eliberării 
certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale,  trimis 
Comisiei noastre pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.46 din 5 februarie 
2002.  
  In şedinţa din 12 februarie 2002, Comisia a examiniat şi adoptat, cu 
unanimitate de voturi, proiectul de lege sus-menţionat. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
      SECRETAR, 
 
IOAN OLTEAN        

        KOVACS CSABA TIBERIU 
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.33/2002 privind 

reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi 
locale  

 
  În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice 
centrale şi locale, în şedinţa din 12 februarie 2002, Comisia  a hotărât ca proiectul de lege sus-
menţionat să fie supus Plenului Camerei Deputaţilor, în vederea dezbaterii şi adoptării, cu următorul 
amendament: 
 
Nr. Text iniţial Amendament propus Motivare 

 
1. 

 
Art.4. – (2) Certificatele şi 
adeverinţele eliberate sunt 
semnate de către conducătorul 
autorităţii publice centrale sau 
locale sau de către împuterniciţii 
acestuia, după care se va aplica 
ştampila instituţiei. 
 

 
Alineatul 2 al articolului 4 va 
avea următorul cuprins: 
“(2) Certificatele şi adeverinţele 
se semnează de către 
conducătorul autorităţii publice 
centrale sau locale sau de către 
împuterniciţii acestuia, se 
înregistrează şi se datează, după 
care se  aplică ştampila instituţiei. 
 

 
Pentru o reglementare 
completă şi pentru 
respectarea normelor de 
tehnică legislativă 

crt Text adoptat de Comisie 

 
  Proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de  voturi. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 

PREŞEDINTE, 
        SECRETAR,     

IOAN OLTEAN 
     KOVACS CSABA TIBERIU 

     
 

Expert parlamentar: 
Stelian Androne 
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