
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

Bucureşti,
Nr. XVIIII/I/155/06.03.2001

R  A  P O  R T
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă

a Guvernului nr. 5/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea
procesului de privatizare a Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii „ROMTELECOM.“ - S.A,

Comisia a fost sesizată în fond, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului
de privatizare a Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii „ROMTELECOM.“ - S.A, prin adresa nr. 120/26.02.2001, lege
ordinară.

În urma examinării proiectului mai sus enunţat, în şedinţa din data de 06.03.2001, propunem ca acesta să fie supus
spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente:
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Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse şi adoptate de Comisie
Autorul

Motivaţie

0 1 2 3
1

Articol unic – Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 5/2001 privind
unele măsuri pentru accelerarea şi
finalizarea procesului de privatizare a
Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii
„ROMTELECOM.“ - S.A

Art. unic al legii se completează cu sintagma
„cu următoarea modificare“ şi va avea
următorul conţinut:

Articol unic – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 5/2001 privind unele măsuri
pentru accelerarea şi finalizarea procesului de
privatizare a Societăţii Naţionale de
Telecomunicaţii „ROMTELECOM.“ - S.A, cu
următoarea modificare:

Autor: Comisia pentru politică economică,
           reformă şi privatizare

Precizare necesară pentru
respectarea normelor de
tehnică legislativă.

2

Art.1 – Pentru accelerarea şi finalizarea
procesului de privatizare a Societăţii
Naţionale de Telecomunicaţii
„Romtelecom“ - S.A, Ministerul
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
preia de la Autoritatea pentru Privatizare

Art.1 al ordonanţei se completează şi va avea
următorul conţinut:

Art.1 – Pentru accelerarea şi finalizarea
procesului de privatizare a Societăţii Naţionale
de Telecomunicaţii  „Romtelecom“ - S.A,
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei
Informaţiei preia de la Autoritatea pentru
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor

Formulare mai adecvată.
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şi Administrarea Participaţiilor Statului
toate drepturile şi obligaţiile pe care
statul le are în calitatea sa de acţionar la
această societate.

Statului  toate atribuţiile legate de
exercitarea drepturilor şi obligaţiilor pe care
statul le are în calitatea sa de acţionar la
această societate.

Autor: Comisia pentru politică economică,
           reformă şi privatizare

                                          PREŞEDINTE,

                                       Dan Radu Ruşanu
SECRETAR,

Iuliu  Vida

                     Experţi parlamentari,
 Ştefan Condeescu

Doina Leonte
          Alina Hodivoianu
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