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A V I Z
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.7/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea
procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere şi
avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.7/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea şi
finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism, trimis cu
adresa nr.112 din 26 februarie 2001.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 06.03.2001.

Membrii comisiei au examinat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.7/2001 supusă aprobării, expunerea de motive la proiectul de lege, avizul
favorabil al Consiliului Legislativ, punctul de vedere al Ministerul Turismului,
punctul de vedere al Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor
Statului, punctul de vedere al Ministerului Finanţelor Publice, şi au hotărât cu
majoritate de voturi avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente
admise de comisie prevăzute în anexa 1 şi amendamente respinse de comisie
prevăzute în anexa 2.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

                             PREŞEDINTE,                                    SECRETAR,

                               István Antal                                      Aurelia Vasile



Expert,
Viorela Gondoş
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                         Anexa 1

A M E N D A M E N T E    A D M I S E

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2001 privind unele măsuri pentru
accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism

Nr.
crt

OUG nr.7/2000 privind unele măsuri
pentru accelerarea şi finalizarea procesului
de privatizare a societăţilor comerciale din

turism

Amendamente propuse
Autorul

Motivaţia

0 1 2 3

1 Art.1 - Pentru accelerarea şi finalizarea
procesului de privatizare, societăţile
comerciale din turism la care statul este
acţionar majoritar, prevăzute în anexa nr.1,
precum şi societăţile comerciale la care
statul deţine poziţie de control, prevăzute în
anexa nr.2, se transferă de la Autoritatea
pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului la Ministerul
Turismului.

Art.1 - Pentru accelerarea şi finalizarea procesului
de privatizare a societăţilor comerciale din turism
la care statul este acţionar majoritar, prevăzute în
anexa nr.1, precum şi a societăţilor comerciale la
care statul deţine poziţie de control, prevăzute în
anexa nr.2, pachetul de acţiuni deţinut de stat se
transferă de la Autoritatea pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului la Ministerul
Turismului.

Dep. Ioan Bivolaru  PDSR-SDU

+



2

0 1 2 3
2. Art.2 - Ministeul Turismului, ca

instituţie publică implicată, va
exercita toate competenţele
privind procesul de privatizare şi
va exercita toate drepturile ce
decurg din calitatea de acţionar în
numele statului la aceste societăţi
comerciale.

Nemodificat.

3. Art.3 - Societăţile comerciale
prevăzute în anexa nr.2 vor fi
privatizate cu asistenţa
Autorităţii pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor
Statului

Nemodificat.

4. Se propune un nou alineat al art.3
(2) La privatizarea societăţilor comerciale prevăzute în anexa nr.1
Ministerul Turismului poate solicita asistenţa Autorităţii pentru
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului.

Dep. Robert Raduly  UDMR
Dep. Ioan Bivolaru  PDSR-SDU

Pentru a permite
ministerului, ca în
cazul în care
consideră necesar
să solicite
asistenţa APAPS.

5. Art.4 - Prevederile art.2 sunt
aplicabile şi societăţilor
comerciale la care statul va
deveni acţionar după intrarea în
vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă.

Nemodificat.
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6. Se propune un nou articol 41 cu următorul cuprins:

Art.41- Reglementarea unor situaţii neprevăzute apărute ulterior
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se va face prin
protocol de predare - primire încheiat între Ministerul Turismului şi
Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor
Statului.

Comisia pentru industrii şi servicii

7. Art.5 - Anexele nr.1 şi 2 fac parte
integrantă din prezenta ordonanţă
de urgenţă.

Nemodificat.

8. Se propune un nou articol 51 cu următorul cuprins:
Art.51 - În condiţiile prevederilor art.41, anexele nr.1 şi nr.2 se vor
completa, după caz, prin Hotărâre de Guvern.

Dep. Ioan Bivolaru  PDSR-SDU

9. Se completează anexa 1 cu poziţiile 35-40 cu următorul cuprins:
35. 12372970  CIUCAŞ                         Băile Tuşnad  Harghita
36.   7823411  SKI ALPIN                    Sinaia              Prahova
37.       57726  HEBE                             Sîngeorz Băi   Bistriţa Năsăud
38. 11940770  PARC TURISM             Craiova           Dolj
39. 13416684 CARMEN SILVA 2000  Eforie Sud      Constanţa
40. 13172024 SERA HORTICOLĂ      Mamaia           Constanţa
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10. Anexa 2 poziţia 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

6.  1127941     ROBINSON          Predeal    Braşov
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11. La poziţia 9 din anexa 2 se înlocuieşte codul fiscal 11915374 cu
11915378.
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                                                   PREŞEDINTE,                                                             SECRETAR,

                                                     Istvan Antal                                                               Aurelia Vasile

Expert,
Viorela Gondoş


	Bucuresti, 08.03.2001
	Ama112-01.pdf
	A M E N D A M E N T E    A D M I S E


