
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

Bucureşti,
Nr. XVIII/I/68/15.02.2001

R  A  P  O  R  T
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 299/2000 privind unele măsuri

pentru accelerarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi
locuinţei, lege ordinară.

         In urma analizării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 299/2000

privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din domeniul lucrărilor

publice, transporturilor şi locuinţei,  în şedinţa din 14 februarie 2001, Comisia pentru politică economică, reformă şi

privatizare a hotărât ca proiectul de Lege să fie supus spre dezbatere şi adoptare în forma prezentată.

Comisia a dezbătut şi alte amendamente pe care le-a respins şi pe care le prezentăm în anexa la prezentul raport.

PREŞEDINTE
        Dan Radu Ruşanu

          SECRETAR,
  Iuliu Vida

      Experţi parlamentari:
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         Ştefan Condeescu
         Doina Leonte
         Alina Hodivoianu

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. 299/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din

domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, trimis Comisiei, pentru examinare în fond, în procedură de urgenţă,

cu adresa nr. 694/08.01.2001.

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

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
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- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.

PREŞEDINTE,

Dan Radu Ruşanu
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Anexă

Amendamente respinse

Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse şi respinse de
Comisie
Autori

Motivaţia respingerii

0 1 2 3
1   Se propune respingerea întregii

ordonanţe.

Autor: dep. Napoleon Pop    PNL

  Se consideră că
reglementări din Ordonanţă
sunt necesare pentru
menţinerea în stare de
exploatare a drumurilor şi a
altor lucrări publice.

2
Art. 1 � (1) Pentru accelerarea procesului de
privatizare a societăţilor comerciale din
domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi
locuinţei, prevăzute în anexa la prezenta
ordonanţă de urgenţă, Ministerul Lucrărilor
Publice, Transporturilor şi Locuinţei se
desemnează instituţie publică implicată.

  Se propune reformularea textului
astfel:
Art. 1 � (1) Ministerul Lucrărilor
Publice, Transporturilor şi Locuinţei
se abilitează ca instituţie publică
competentă pentru accelerarea
procesului de privatizare a
societăţilor comerciale din domeniul
lucrărilor publice, transporturilor şi
locuinţei, prevăzute în anexa la
prezenta ordonanţă de urgenţă.

Autori: dep. Florin Georgescu   -

  Textul iniţiatorului este
mai adecvat.
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0 1 2 3
PDSR
            dep. Călin Popescu Tăriceanu  -
             PNL

   PREŞEDINTE
          Dan Radu Ruşanu

                      SECRETAR,
    Lucia Cornelia Lepădatu

      Experţi parlamentari:
         Ştefan Condeescu
         Doina Leonte
         Alina Hodivoianu
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