
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

Bucureşti,
Nr. XVIII/I/       /04.05.2001

R  A  P  O  R  T
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr.25/2001 privind  unele

 măsuri pentru susţinerea Programului de restructurare pe anul 2001, prin garantarea unui credit pentru

S.C. Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A.,

lege ordinară.

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.25/2001 privind unele măsuri pentru susţinerea Programului de restructurare pe anul 2001, prin garantarea unui credit

pentru S.C. Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A.,  prin adresa nr. 240/18.04.2001.

În urma examinării proiectului mai sus enunţat, în şedinţa din data de 04.05.2001, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi
adoptare cu următorul amendament:

Nr.
crt.

Text iniţial Amendament propus şi adoptat de Comisie
Autorul

Motivaţie

0 1 2 3
1

Art. 2 � (3) Pentru depozitul constituit potrivit

Se propune completarea alin. (3) al art. 2, astfel:

Art. 2 � (3) Pentru depozitul constituit potrivit alin. (2)

 Rezerva minimă obligatorie
de 25% din valoarea
creditului se atrage de pe



2

0 1 2 3
alin. (2) Banca de Export-Import a României
(Eximbank) � S.A. calculează şi plăteşte
Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului o dobândă de 3% pe an.

Banca de Export-Import a României (Eximbank) �
S.A. calculează şi plăteşte Autorităţii pentru
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului o
dobândă de 3% pe an şi este scutită de constituirea
rezervei minime obligatorii la Banca Naţională a
României.

Autor: dep. Marin Gheorghe

piaţa interbancară cu o
dobândă de 45-50% care nu
este acoperită de dobânda de
2% reţinută de Banca de
Export-Import a României
(Eximbank) � S.A., diferenţa
fiind pierdere pentru această
bancă.

       PREŞEDINTE,

     Dan Radu Ruşanu
SECRETAR,

Lucia Cornelia Lepădatu

                     Experţi parlamentari,
 Doina Leonte

                         Alina Hodivoianu
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C ă t r e,
 BIROUL PERMANENT AL
 CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă  a

Guvernului nr.25/2001 privind unele măsuri pentru susţinerea Programului de restructurare pe anul 2001, prin

garantarea unui credit pentru S.C. Compania Naţională de Transporturi

 Aeriene Române - TAROM - S.A., trimis Comisiei, pentru examinare în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr.

240/18.04.2001.

La întocmirea Raportului, Comisia a avut în vedere avizele primite de la următoarele comisii:

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
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 PREŞEDINTE,

Dan Radu RUŞANU



5


	PARLAMENTUL ROMÂNIEI
	CAMERA DEPUTATILOR

	Text initial
	
	Amendament propus si adoptat de Comisie
	
	Dan Radu Rusanu




	Lucia Cornelia Lepadatu
	CAMEREI DEPUTATILOR
	
	
	
	
	Dan Radu RUSANU






