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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 13.10.2005
             Nr.23/179/2005

AVIZ
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.27/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor

asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale

În conformitate cu prevederile art.89 şi 108 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată,
spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2005 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării
obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale, trimis
cu adresa nr.P.L.X 439 din 3 octombrie 2005, înregistrată sub nr.23/179 din 4
octombrie 2005.

Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,

republicat, comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din 13
octombrie 2005.

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât cu unanimitate de voturi,
avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise de comisie
care se regăsesc în anexă.

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

                   PREŞEDINTE,                                     PREŞEDINTE,

                Dan Ioan Popescu                                    Aurelia Vasile

Consilier,
Viorela Gondoş
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Original
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ANEXĂ

A M E N D A M E N T E    A D M I S E
la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2005 pentru modificarea şi completarea

Ordonanţei Guvernului nr.25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor
asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale

Nr.
crt.

Proiect de lege
OG nr.27/2005 pentru modificarea şi

completarea OG nr.25/2002
adoptat de Senat

Amendamente admise Motivaţia

0 1 2 3
1. 1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea

următorul cuprins:
“Ordonanţă privind unele măsuri pentru

monitorizarea postprivatizare a contractelor de
vânzare/comparare de acţiuni deţinute de stat la

societăţile comerciale”

1. Titlul ordonanţei se modifică şi va
avea următorul cuprins:

“Ordonanţă privind unele măsuri pentru
monitorizare şi control postprivatizare a

contractelor de vânzare/comparare de
acţiuni deţinute de stat la societăţile

comerciale”

Dep.Dan Mihai Marian – PNL

Pentru o mai clară
precizare a atribuţiilor.

2. 2. La alineatul (2) al articolului 3, litera h)
va avea următorul cuprins:
"h) sume  de  bani  acordate  de  către  un  terţ

2. La alineatul (2) al articolului 3, litera
h)  va avea următorul cuprins:
"h) sume  de  bani acordate de către un terţ

Pentru determinarea
clară a modului prin
care se pot acorda
împrumuturi
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0 1 2 3
societăţii, pe baza unei înţelegeri cu
cumpărătorul;”

societăţii, pe baza unui contract sau
convenţie cu cumpărătorul;”

Dep.Dan Mihai Marian – PNL

investitorilor şi pentru
eliminarea oricăror
suspiciuni privind
provenienţa finanţărilor.

3. Art.9. alin.(2)

(2) Aceeaşi obligaţie le revine reprezentanţilor
legali ai cumpărătorului persoană juridică, în
situaţia în care pentru acesta a fost declanşată
una dintre procedurile prevăzute la alin. (1).

Se elimină

Dep.Dan Mihai Marian – PNL

Prevederile alin.(2) se
regăsesc în alin.(1).

                                          PREŞEDINTE,                                                                PREŞEDINTE,

                                       Dan Ioan Popescu                                                               Aurelia Vasile

Consilier,
Viorela Gondoş
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