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BIROUL PERMANENT 
AL CAMEREI DEPUTATILOR 

DOMNULUI PRESEDINTE 
ION DIACONESCU 

 
 
 

  Va înaintam alaturat Raportul la proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.181/1999 pentru modificarea art.2 din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.77/1999 privind unele masuri pentru 
prevenirea incapacitatii de plata. 
  La întocmirea raportului comisia a avut în vedere si avizele transmise 
de: 
  - Comisia pentru buget, finante si banci; 
  - Comisia juridica, de disciplina si imunitati; 
  - Consiliul Legislativ. 
 
 
 
 
  PRESEDINTE,                                              SECRETAR, 
 
         Dan Ioan Popescu                                           Ioan Bivolaru 
 
 
 
 
Expert, 
Viorela Gondos 
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R A P O R T 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr.181/1999 pentru modificarea art.2 din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr.77/1999 privind unele masuri pentru  
prevenirea incapacitatii de plata 

 
  Cu adresa nr.505 din 09 octombrie 2000 Biroul Permanent al Camerei 
Deputatilor în conformitate cu prevederile art.86 si 102 din Regulamentul Camerei 
Deputatilor a sesizat în fond, în procedura de urgenta, Comisia pentru industrii si 
servicii cu dezbaterea si avizarea acestui proiect de lege. 
  În urma dezbaterii în sedinta din data de 17.10.2000 a proiectului de 
lege mentionat mai sus, având în vedere si avizele favorabile primite de la Comisia 
pentru buget, finante si banci, Comisia juridica, de disciplina si imunitati si 
Consiliul Legislativ, comisia a hotarât avizarea favorabila a proiectului de lege în 
forma trimisa de Senat si trimiterea lui spre dezbatere si adoptare în plenul Camerei 
Deputatilor. 
  Obiectul de reglementare al proiectului de ordonanta de urgenta îl 
constituie completarea art.2 din Ordonanta de urgenta nr.77/1999 privind 
unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata, în sensul stabilirii unei 
limite valorice de 100 milioane lei, în scopul finalizarii procedurii de prevenire 
a incapacitatii de plata a persoanelor juridice, indiferent de forma de 
organizare si tipul de proprietate. 
  Conform art.74 alin.(2) din Constitutia României, proiectul de lege 
prezentat spre dezbatere si avizare pe fond are un caracter de  lege ordinara. 
 
 
  PRESEDINTE,                                              SECRETAR, 
 
                  Dan Ioan Popescu                                            Ioan Bivolaru 
 
 
Expert, 
Viorela Gondos 

 


