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    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii legislative 
pentru modificarea alin.(3) al articolului 33 Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, trimisă Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci pentru 
dezbatere în fond, cu adresa nr.Pl.-x 839 din 3 decembrie 2007. 
 
 
   
  PREŞEDINTE,                  PREŞEDINTE, 
 
         RELU FENECHIU           AUREL GUBANDRU  
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RAPORT  COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea alin.(3) al articolului 33 

Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale 
 

  1. Cu adresa nr.Pl-x 839 din 3 decembrie 2007, Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate în vederea dezbaterii în fond, cu 
propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al articolului 33 Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale. 
 
  La întocmirea Raportului s-au avut în vedere:  
  - avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.787 din 18.06.2007; 
  - avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr. .  
  
  Propunerea legislativă a fost dezbătută şi avizată în fond, în procedură 
obişnuită, în şedinţa din 12 februarie 2008. 
 
  Propunerea legislativă are ca obiect modificarea alin.(3) al articolului 
33 Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale  
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci propun Plenului 
Camerei Deputaţilor, respingerea propunerii legislative, motivat de faptul că: 



  2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, la 
fel ca şi legea asupra căreia se realizează intervenţia legislativă. 
 
  3. La lucrările Comisiilor au fost prezenţi  un număr de 23 de deputaţi, 
din totalul de 29 membri ai Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic şi un număr de 24 deputaţi din totalul de 27 
membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.  
 
  Raportul Comisiilor a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  
  4. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 27 
noiembrie 2007. 
 
  5. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, proiectul de Lege este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor.  
 
  În urma finalizării dezbaterilor, Comisiile propun Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea propunerii legislative. 
 
 

PREŞEDINTE,            PREŞEDINTE, 
 
         RELU FENECHIU     AUREL GUBANDRU                  
 
 
 
             SECRETAR,                        SECRETAR,  
 
           SERES DENES      RADU CALIN DRĂGUŞ 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier: Sofia Chelaru             Consilier: Gica Roşu 
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