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R A P O R T    C O M U N
asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.123/2001 privind regimul străinilor în

România

1.Cu adresa nr.161 din 9 mai 2001, Biroul Permanent a trimis propunerea  mai sus menţionată la Comisia pentru
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi,  în vederea examinării în fond
şi întocmirii raportului comun.

Iniţiatorul acestei propuneri legislative, domnul deputat Sali Negiat,  are în vedere acordarea unor facilităţi
investitorilor străini în România, în legătură cu obţinerea de către aceştia a vizelor de şedere în ţară.

Membrii comisiilor au examinat expunerea de motive,  propunerea legislativă  şi avizul negativ al Consiliului
Legislativ, nr.573 din 7 mai 2002. De asemenea, au luat la cunoştinţă de faptul că, la Guvern, se află în stadiu de finalizare



un proiect de lege privind regimul străinilor în România, proiect care cuprinde şi aspectele ce se doresc a fi reglementate
prin propunerea aflată în dezbatere.  

2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit art.72 şi art.74 alin.(1) din Constituţie.
3. La dezbatere a participat în calitate de invitat, potrivit prevederilor art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, domnul colonel Mihai Tătuţ, locţiitor al şefului Direcţiei Juridice din Ministerul de Interne.
4. La lucrările comisiilor au fost prezenţi 22 (+...)deputaţi din totalul de 26 (+...) de membri ai comisiilor.
În urma dezbaterilor, în şedinţele  din 19 iunie 2002 şi   .........       2002, comisiile au hotărât cu unanimitate  de voturi

pentru, că iniţiativa legislativă nu poate fi acceptată şi propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea acesteia.
 

p.PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,

Marcu TUDOR             Ionel OLTEANU

Re.Exp.M.Tăranu Consilier



COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE COMISIA PENTRU APĂRARE,
PUBLICA,AMENAJAREA TERITORIULUI  ORDINE PUBLICA ŞI 
SI ECHILIBRU ECOLOGIC SIGURANTA NATIONALA
Nr.26/467/20 martie 2002 Nr.32/976/2001

Către

BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTATILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, trimis
comisiilor noastre pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.634 din 12 noiembrie 2001. 

La întocmirea Raportului comun s-a avut în vedere:
- avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu nr.634 din 27.11.2001;
- avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu nr.807 din 6.12.2001;
- avizul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu nr.27/481/5 decembrie 2001;
- avizul Consiliului Legislativ cu nr.926 din 31.08.2001.
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. 

p.PRESEDINTE, PREŞEDINTE,

 Marcu TUDOR Ionel OLTEANU
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