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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege

pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/1999 privind

exceptarea unor societăţi comerciale de la aplicarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.49/1999 privind administrarea companiilor/societăţilor

naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a

administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor

autonome, adoptat de Senat în şedinţa din 15 februarie 2001, trimis Comisiei,

pentru examinare în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. 92/26.02.2001.

La întocmirea Raportului, Comisia a avut în vedere şi avizele

primite de la următoarele comisii:

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

-    Comisia pentru industrii şi servicii

PREŞEDINTE,

Dan Radu Ruşanu
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R  A  P  O  R  T
asupra proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 139/1999 privind exceptarea unor societăţi comerciale

de la aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/1999 privind
administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor

comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice
 locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome,

 lege ordinară.

In urma analizării proiectului de Lege pentru respingerea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/1999 privind exceptarea unor

societăţi comerciale de la aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.49/1999 privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a

societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice

locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome, adoptat de

Senat în şedinţa din 15 februarie 2001, Comisia a hotărât, în şedinţa din

06.03.2001, ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare în forma adoptată

de Senat.

PREŞEDINTE,
        Dan Radu Ruşanu

          SECRETAR,
            Iuliu Vida

      Experţi parlamentari:
         Ştefan Condeescu
         Doina Leonte

      Alina Hodivoianu
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