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R A P O R T 
asupra propunerii letgislative pentru modificarea si completarea  

Legii nr.118/1996 privind constituirea si utilizarea  
Fondului special al drumurilor publice 

 
 

Cu adresa nr.32/02.04.1997 comisiile noastre au fost sesizate în fond pentru dezbaterea si 
avizarea acestei iniţiative legislative în conformitate cu prevederile art.86 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor. 

De comun acord comisiile au hotărát în luna aprilie a.c. să programeze dezbaterea si avizarea 
propunerii legislative înpreună cu Ordonanţa de Guvern, în curs de elaborare la acea dată, care are acelaşi 
obiect. 

Intrucát la data de 02.09.1997 comisiile noastre au fost sesizate cu adresa nr.187/02.09.1997 
pentru dezbaterea si avizarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/1997, cu acelaşi scop, am procedat la 
examinarea ambelor acte legislative în şedinţa din 03.09.1997, urmánd ca avizele privind ordonanţa să le 
remitem Comisiei pentru buget, finanţe si bănci, sesizată în fond. 

In urma examinării propunerii legislative am constatat că prevederile acesteia sunt preluate  
integral în Ordonanţa nr.20/1997, în care sunt mai bine fundamentate, în acord cu normele de tehnică legislativă 
în vigoare si cu situaţia economică reală a persoanelor fizice si juridice din Románia, proprietari ai vehiculelor 
vizate. 

In acest context, comisiile au hotărát să propună Camerei Deputaţilor respingerea acestei 
propuneri legislative în forma prezentată de iniţiatori. 
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Vă remitem în anexă Raportul comun, elaborat de comisiile noastre în urma dezbaterii pe 
fond a propunerii legislative privind modificarea si completarea Legii nr.118/1996 pentru constituirea si 
utilizarea Fondului special pentru drumurile publice, în şedinţa din 03.09.1997. 
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