
1

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
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Comisia pentru industrii si servicii

                              Bucureşti, 30.05.2001
                    Nr.144/XVIII/3

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

DOMNULUI PREŞEDINTE
VALER DORNEANU

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, vă înaintăm alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/1999 privind acordarea unor facilităţi
agenţilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcţiune a
mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele transmise de:
- Consiliul Legislativ;
- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci;
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din

categoria legilor ordinare.

    PREŞEDINTE,                                        SECRETAR,

                           István Antal                                          Aurelia Vasile
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RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/1999

privind acordarea unor facilităţi agenţilor economici din domenul
transporturilor, la scoaterea din funcţiune a mijloacelor

fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere în
fond cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/1999
privind acordarea unor facilităţi agenţilor economici din domenul
transporturilor, la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau
moral, neamortizate integral, trimis cu adresa nr.230 din 14 iunie 1999.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 8 iunie 1999.
Obiectul de reglementare al proiectului de lege se referă la acordarea

unor facilităţi, pe o perioadă limitată, agenţilor economici din domeniul
transporturilor la scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral,
neamortizate integral, prin diminuarea cotei deţinute de Fondul Proprietăţii de Stat în
capitalul social al societăţilor comerciale.

În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul de lege în
şedinţa din 30 mai 2001 şi a hotărât cu unanimitate de voturi să supună plenului
Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare a proiectului de lege în forma
adoptată de Senat.

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

         PREŞEDINTE,                                      SECRETAR,

                               István Antal                                         Aurelia Vasile

Expert,
Daniel Bădina
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