
Parlamentul  României

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti,      09.05.2001
Nr.XVIII/2/ 63

BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI  DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 263/2000 privind majorarea capitalului social al
Societăţii Comerciale C.U.G. S.A. Cluj - Napoca cu care comisia noastră a fost sesizată în fond
cu adresa Biroului Permanent nr. 673 din 08 ianuarie 2001.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu
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RAPORT

In urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 263/2000 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale C.U.G.
S.A. Cluj - Napoca în şedinţa din 09 mai 2001, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere
şi adoptare cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Text adoptat de comisie Motivare

1. Art. 1 alin. (1)
(1) "Se aprobă ca Fondul
Proprietăţii de Stat să
majoreze participarea
statului la capitalul social
al Societăţii Comerciale
"C.U.G." - S.A. Cluj-
Napoca cu suma de 130
miliarde lei."

(1) "Se aprobă ca Autoritatea pentru
Privatizare şi Administrarea
Participaţiunilor Statului să
majoreze conform Legii nr. 31/1990
republicată, participarea statului la
capitalul social al Societăţii
Comerciale "C.U.G." - S.A. Cluj-
Napoca în limita sumei de 130
miliarde lei."
Autori:
- Dep. Dumitru Chiriţă - PDSR-SDU
- Comisia pentru buget, finanţe şi
bănci

Pentru a permite, ca
urmare a analizei ce
se face pe parcurs,
să existe
posibilitatea
majorării capitalului
în limitele strict
necesare, corelate
cu evoluţia
financiară a
societăţii în cauză.

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 263/2000
privind majorarea capitalului social al Societăţii

Comerciale C.U.G. S.A. Cluj - Napoca
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Text adoptat de comisie Motivare

2. Art. 2
"Prin derogarea de la
dispoziţiile art. 9 alin. (3)
din Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 88/1997
privind privatizarea
societăţilor comerciale, cu
modificările şi
completările ulterioare, se
va diminua viramentul
Fondului Proprietăţii de
Stat la bugetul statului, cu
suma menţionată la art. 1
alin. (1)."

"Prin derogarea de la dispoziţiile art.
9 alin. (3) din Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 88/1997 privind
privatizarea societăţilor comerciale,
cu modificările şi completările
ulterioare, se va diminua viramentul
Autorităţii pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiunilor
Statului la bugetul statului, cu suma
menţionată la art. 1 alin. (1)."

Autori:
- Comisia pentru industrii şi servicii;
- Comisia pentru buget, finanţe şi
bănci

Pentru actualizarea
denumirilor.

3. Art. 3
"Fondul Proprietăţii de
Stat  va îndeplini
dispoziţiile prevăzute la
art. 1 şi 2, în conformitate
cu prevederile legale."

" Autoritatea pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiunilor
Statului va îndeplini dispoziţiile
prevăzute la art. 1 şi 2, în
conformitate cu prevederile legale."

Autori:
- Comisia pentru industrii şi servicii;
- Comisia pentru buget, finanţe şi
bănci

Idem

Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu

SECRETAR,

Dr. ec. Daniel Ionescu

Experţi parlamentari:
Onete Alexandru
Bărdiţă Mariana
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