
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru apărare, ordine                  Bucureşti,..................................2002
publică şi siguranţă naţională                                                                                           PL nr.411/2000
Nr.430(XVIII/12/2000
Nr.27/XVIII/12/2001
Nr.32/....../2002                                                                                                

RAPORT
asupra proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.128/2000 pentru stabilirea unor

tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenţă către populaţie de Ministerul de Interne

           În urma dezbaterii proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.128/2000 pentru
stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenţă către populaţie de Ministerul de Interne,  în
şedinţa din ..................... 2002 membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au hotărît, cu
....voturi pentru, ....voturi împotrivă şi ......abţineri, ca acest proiect de lege să fie supus spre dezbatere şi adoptare
plenului Camerei Deputaţilor, ca lege ordinară, potrivit prevederilor articolului nr.74 alineatul (2) din Constituţia
României,  cu următoarele amendamente :

Nr.
crt.

Text iniţial Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare

0 1 2 3



1.  Articolul unic al legii

Articol unic.- Se aprobă
Ordonanţa Guvernului nr. 128 din
31 august 2000 pentru stabilirea
unor tarife pentru serviciile
prestate în regim de urgenţă către
populaţie de Ministerul de Interne,
adoptată în temeiul art.1 lit.B pct.
2 din Lergea nr. 125/2000 privind
abilitarea Guvernului de a emite
ordonanţe şi publicată în
Monitorul Oficial, Partea I, nr.427
din 2 septembrie 2000.

Articolul unic al legii va avea următorul
cuprins:
Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa
Guvernului nr. 128 din 31 august 2000
pentru stabilirea unor tarife pentru
serviciile prestate în regim de urgenţă către
populaţie de Ministerul de Interne, emisă
în temeiul art.1 lit.B pct. 2 din Lergea nr.
125/2000 privind abilitarea Guvernului de
a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.427 din 2
septembrie 2000, cu următoarele
modificări:

-Potrivit normelor de
tehnică legislativă.

2.  Titlul ordonanţei

ORDONANŢĂ pentru stabilirea
unor tarife pentru serviciile
prestate în regim de urgenţă către
populaţie de Ministerul de Interne

1.Titlul ordonanţei va avea următorul
cuprins:
“ORDONANŢĂ privind stabilirea unor
tarife pentru serviciile prestate în regim de
urgenţă pentru persoanele fizice şi
juridice de către Ministerul de Interne”

(Autori:.....................................................şi
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci)

- n.n. dacă se acceptă propunerea
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci,

-Pentru corelarea titlului
ordonanţei cu cuprinsul
acesteia, care se referă şi la
persoane juridice, nu
numai la populaţie.



supunem atenţiei ca sintagma “fizice şi
juridice” să fie înlocuită cu “fizice sau
juridice –

        Ministerul de Interne, cu adresa
nr.6735 din 4 septembrie 2001, propune
reformularea titlului, astfel: “Ordonanţă
pentru stabilirea unor tarife pentru
serviciile prestate către persoanele fizice
şi juridice de Ministerul de Interne”

-Propunerea M.I. se
întemeiază pe faptul că în
conţinutul anexei, alături
de regimul de urgenţă al
prestării serviciilor, este
prevăzut şi regimul
normal, ca modalitate de
prestare a serviciilor,
Ministerul de Interne fiind
obligat să presteze
serviciul în regim de
urgenţă numai la
solicitarea expresă a
persoanei. Dacă persoana
nu solicită expres prestarea
serviciului în regim de
urgenţă, acest minister îl
prestează în regim normal,
în condiţiile prevăzute în
anexă.

3. Articolul 1 alineatul (1) - n.n. în funcţie de hotărârea comisiei
privind titlul ordonanţei, supunem



(1) Pentru serviciile prestate către
populaţie în regim de urgenţă de
Ministerul de Interne prin unităţile
sale se instituie tarifele de urgenţă
prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta ordonanţă.

atenţiei şi modificarea corespunzătoare
a art.1 alin.(1) -

În varianta adoptării titlului propus de
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
2. La articolul 1, alineatul (1) va avea
următorul cuprins:
“ (1) Pentru serviciile prestate în regim de
urgenţă pentru persoanele fizice sau
juridice de către Ministerul de Interne
prin unităţile sale, se instituie tarifele de
urgenţă prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta ordonanţă.”

În varianta adoptării titlului propus de
M.I.
2. La articolul 1, alineatul (1) va avea
următorul cuprins:
“(1) Pentru serviciile prestate către
persoanele fizice sau juridice de
Ministerul de Interne prin unităţile sale, se
instituie tarifele prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezenta
ordonanţă.”

- Pentru corelarea titlului
ordonanţei cu cuprinsul
acesteia, care se referă şi la
persoane juridice, nu
numai la populaţie.

-Pentru corelarea titlului
ordonanţei cu cuprinsul
acesteia, care se referă şi la
persoane juridice, nu
numai la populaţie.
-Se are în vedere şi faptul
că în conţinutul anexei,
alături de regimul de
urgenţă al prestării



serviciilor, este prevăzut şi
regimul normal, ca
modalitate de prestare a
serviciilor, Ministerul de
Interne fiind obligat să
presteze serviciul în regim
de urgenţă numai la
solicitarea expresă a
persoanei. Dacă persoana
nu solicită expres prestarea
serviciului în regim de
urgenţă, acest minister îl
prestează în regim normal,
în condiţiile prevăzute în
anexă.

4 Articolul 1 alineatul (2)

(2) Tarifele se percep pentru
serviciile prestate, la cererea
expresă a persoanei de a fi
efectuate în regim de urgenţă.

Variantă propusă de M.I.
3. La articolul 1, alineatul (2) va avea
următorul cuprins:
“(2) Serviciile prevăzute în anexă se
prestează în regim de urgenţă cu
perceperea tarifelor corespunzătoare,
numai la cererea expresă a persoanei
solicitante de a fi efectuate în acest
regim.”

-n.n., dacă nu se acceptă varianta propusă



de M.I. pentru art.1 alin.(2), supunem
atenţiei următorul text –
3. La articolul 1, alineatul (2) va avea
următorul cuprins:
“(2) Tarifele de urgenţă se percep pentru
serviciile prestate, la cererea expresă a
persoanei de a fi efectuate în regim de
urgenţă.”

În anexă sunt prevăzute
distinct tarifele percepute
pentru serviciile prestate în
regim de urgenţă, faţă de
cele percepute pentru
regim normal.

5 Articolul 1 alineatul (3)
(3) Tarifele se achită înainte de
efectuarea serviciului
corespunzător, la casieriile
unităţilor care prestează aceste
activităţi, pe bază de chitanţă.

n.n. – dacă numai tarifele
de urgenţă se achită la
casieriile unităţilor
prestatoare, supunem
atenţiei formularea
“Tarifele de urgenţă.....”,
deoarece anexa
menţionează şi tarifele în
regim normal.

6 Articolul 1 alineatul (4)

(4) În situaţia în care prestaţiile nu
sunt efectuate în termenele

-n.n.    dacă textul se referă numai la
prestaţiile în regim de urgenţă, supunem
atenţie următoarea formulare:
4. La articolul 1, alineatul (4) va avea
următorul cuprins:
“ (4) În situaţia în care prestaţiile în regim
de urgenţă nu sunt efectuate în termenele

Precizarea faptului că
restituirea sumelor încasate



prevăzute în anexă tarifele se
restituie de către casieriile
unităţilor care trebuiau să presteze
aceste activităţi, procedându-se la
anularea chitanţei, la solicitarea
expresă a persoanei care a cerut
prestarea serviciului

prevăzute în anexă, tarifele de urgenţă se
restituie de către casieriile unităţilor care
trebuiau să presteze aceste activităţi,
procedându-se la anularea chitanţei, la
solicitarea expresă a persoanei care a cerut
prestarea serviciului”

operează numai când
prestaţia serviciului nu se
efectuează în termenul de
urgenţă.

7 Articolul 1 alineatul (5)
(5) Cuantumul tarifelor prevăzute
în anexă poate fi actualizat în
funcţie de rata inflaţiei, prin
hotărâre a Guvernului, la
propunerea Ministerului de
Interne, cu avizul Oficiului
Concurenţei.

8 Articolul 1 alineatul (6)

aa fi modificat şi acest alineat.
Având în vedere propunerile de
mai sus, variantele ar fi  (6)
Sumele încasate reprezintă
venituri extrabugetare ale
Ministerului de Interne, cu titlu
permanent, şi se utilizează pentru
finanţarea cheltuielilor materiale
şi de capital. Sumele neutilizate la

5. La articolul 1, alineatul (6) va avea
următorul cuprins:
“ (6) Sumele încasate corespunzător
tarifelor de urgenţă reprezintă venituri
extrabugetare ale Ministerului de Interne,
cu titlu permanent, şi se utilizează pentru
finanţarea cheltuielilor materiale şi de
capital. Sumele neutilizate la finele anului
se reportează în anul următor cu aceeaşi
destinaţie.”

-Pentru evitarea
eventualelor interpretări în
aplicare.



finele anului se reportează în anul
următor cu aceeaşi destinaţie.

(Autori:..................................................şi
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci)

9 Articolul 2
Art.2. – În nota din anexa nr.1 la
Ordonanţa Guvernului nr.24/1992
privind stabilirea serviciilor
consulare şi a taxelor percepute
pentru prestarea acestora,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I nr. 213 din 28
august 1992, cu modificările
ulterioare, se introduc punctele 3,
4 şi 5 cu următorul cuprins:
“3. Pentru serviciile prevăzute la
lit.A, C, D şi E, prestate în regim
de urgenţă se percep tarife
suplimentare de 100.000 lei, care
se achită anticipat la casieriile
unităţilor care prestează aceste
activităţi, pe bază de chitanţă.
 În situaţia în care prestaţiile nu
sunt efectuate în regim de urgenţă,
tarifele suplimentare se restituie
de către casieriile unităţilor care
trebuiau să efectueze prestaţiile,
procedându-se la anularea

6. La articolul 2, punctul 5 va avea
următorul cuprins:
.....................................................................



chitanţei, la solicitarea expresă a
persoanei care a cerut prestarea
serviciului.
4. Prin regim de urgenţă, în sensul
pct. 2 şi 3, se înţelege prestarea
serviciilor pe loc sau în termen de
48 de ore.
5. Sumele încasate din prestările
de servicii efectuate în regim de
urgenţă vor fi reţinute integral de
Ministerul de Interne ca venituri
extrabugetare, cu titlu permanent
şi se utilizează pentru finanţarea
cheltuielilor materiale şi de
capital. Sumele neutilizate la
finele anului se reportează în anul
următor cu aceeaşi destinaţie.”

”5. Sumele încasate din prestările de
servicii efectuate în regim de urgenţă,
corespunzătoare tarifelor suplimentare,
vor fi reţinute integral de Ministerul de
Interne ca venituri extrabugetare, cu titlu
permanent şi se utilizează pentru finanţarea
cheltuielilor materiale şi de capital. Sumele
neutilizate la finele anului se reportează în
anul următor cu aceeaşi destinaţie.”

(Autori:.............................................şi
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci)

-Pentru evitarea
eventualelor interpretări în
aplicare.

10 Anexa la Ordonanţa Guvernului
nr. 128/2000
(se anexează la prezentul raport)

7. Anexa la ordonanţă se modifică şi se
înlocuieşte cu anexa la prezenta lege

Pentru anexa la ordonanţă
se propun următoarele
modificări:
-la nr.crt.17 – 27
modificările se datorează
abrogării Legii nr.56/1992
prin Ordonanţa de urgenţă



a Guvernului nr. 105/2001
privind frontiera de stat a
României, publicată în
Monitorul Oficial al
României, Partea I nr.352
din 30 iunie 2001.

P R E Ş E D I N T E, S E C R E T A R,

Răzvan IONESCU Ristea PRIBOI


