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

Guvernului nr.37/1999 pentru completarea art.9 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale. 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.86 şi 102 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, comisia noastră a fost sesizată în procedură de urgenţă cu adresa nr.112 din 

6 aprilie 1999 cu dezbaterea şi avizarea acestui proiect de Lege. 

În cadrul şedinţei din data de 8 aprilie 1999, comisia a examinat proiectul 

de Lege supus dezbaterii şi a hotărât cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă cu 

amendamente admise de comisie (anexa 1), aviz pe care îl înaintează Comisiei pentru 

politică  economică, reformă şi privatizare, care este sesizată în fond. 

Conform art.74 (alineatul 2) din Constituţia României, proiectul de Lege 
are un caracter de lege ordinară. 

 
 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 

Dan Ioan Popescu   Ioan Bivolaru 
 
 
 
 
 
 Exp.parlam. 
Viorela Gondoş 
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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru industrii si servicii 
                                                                                                                   Anexa 1 
 

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

la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/1999 pentru completarea  
art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale 

 
 

Nr. 
crt. 

Text proiect de lege 
 

Text propus de Comisia pentru industrii şi 
servicii 
Autorul 

Motivaţie 

0 1 2 3 
1. Art.9 alin.62 Sumele aflate în conturi curente şi 

în depozite bancare pe care Fondul Proprietăţii de 
Stat le-a deschis sau le-a constituit la bănci se vor 
transfera în contul acestuia deschis la trezoreria 
statului. Se exceptează de la aceste prevederi 
depozitele constituite în baza unor acte normative 
pentru garantarea creditelor acordate unor agenţi 
economici. 

 

Art.9 alin.62 Sumele aflate în conturi 
curente şi în depozite bancare pe care Fondul 
Proprietăţii de Stat le-a deschis sau le-a 
constituit la bănci se vor transfera în contul 
acestuia deschis la trezoreria statului în 
termen de 30 de zile de la apariţia legii. 

 

Necesitatea precizării 
perioadei de timp când se 
realizează acest transfer. 

 
                                                            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,                      
                                     

                 Dan Ioan Popescu            Ioan Bivolaru 
 
 
   Exp.parlam. 
Viorela Gondoş 

 


