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R A P O R T 
 

asupra proiectului de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului 

de privatizare a Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, 
precum şi pentru modificarea şi completarea cadrului legal în domeniul 

privatizării pentru societăţile comerciale aflate în portofoliul Ministerului  
Economiei şi Comerţului  

 
          
         În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul de Lege pentru  
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.55/2003 privind unele măsuri pentru 
derularea procesului de privatizare a Societăţii Naţionale a Petrolului 
"Petrom" - S.A. Bucureşti, precum şi pentru modificarea şi completarea 
cadrului legal în domeniul privatizării pentru societăţile comerciale aflate 
în portofoliul Ministerului  Economiei şi Comerţului,  trimis cu adresa nr.484  
din 2.09.2003. 

Proiectul de lege a fost primit de la Secretariatul General al Guvernului. 
La întocmirea prezentului    raport, Comisia   a  avut  în   vedere: 
- Avizul nr.1150/14.08.2003 al Consiliului Legislativ;  
- Avizul nr.23/163/17.09.2003 al Comisiei pentru industrii şi servicii; 
- Avizul nr.439/18.09.2003 al Comisiei pentru buget finanţe şi bănci. 

        Proiectul de Lege are ca obiect aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a 
Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, precum şi pentru 
modificarea şi completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru 
societăţile comerciale aflate în portofoliul Ministerului  Economiei şi 
Comerţului. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art. 74 alin.(2) din  Constituţie. 



 

 

    Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
membrii Comisiei au examinat acest proiect de Lege în şedinţa din data de 
1.10.2003. 

    La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu 
prevederile art.51 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii:  

1. Ministerul Economiei şi Comerţului: domnul Robert Neagoe� director 
general-OPSPI, domnul Alexandru Alexe - director general-OPSPI; 

 2. Ministerului Finanţelor Publice: doamna Gereanu Aura - director 
general, doamna Diaconescu Lucia � sef serviciu, domnul Dinescu Marius � 
consilier. 
 La lucrări, au fost prezenţi 25 deputaţi, din totalul de 30 membri ai 
Comisiei. 
  În urma dezbaterii, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât ca 
proiectul de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.55/2003 
privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii 
Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, precum şi pentru 
modificarea şi completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru 
societăţile comerciale aflate în portofoliul Ministerului  Economiei şi 
Comerţului să fie supus spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei 
Deputaţilor, în forma prezentată.  
 
  

 
 

 
            PREŞEDINTE,  

                  Dan Radu RUŞANU 
                                            SECRETAR, 
           Iuliu VIDA 
 
           

                                                      Consilier parlamentar, 
                                                                                                             Doina Leonte 
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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 Guvernului nr.55/2003 privind unele măsuri 

pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Naţionale a 

Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, precum şi pentru modificarea şi 

completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societăţile 

comerciale aflate în portofoliul Ministerului  Economiei şi Comerţului, 

trimis cu adresa nr.484  din 2.09.2003. 

  

PREŞEDINTE, 

Dan Radu RUŞANU 
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