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Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

Bucureşti,
Nr. XVIII/I/207/22.03.2001

R  A  P  O  R  T
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr. 168/2000 privind unele măsuri
 de restructurare a activităţii regiilor autonome prin vânzarea

 de active aflate în patrimoniul acestora,
 lege ordinară.

In urma analizării proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2000 privind unele măsuri de
restructurare a activităţii regiilor autonome prin vânzarea de active aflate în
patrimoniul acestora, în şedinţa din 21.03.2001, Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare a hotărât că acesta nu poate fi acceptat şi
propune Plenului respingerea pentru următoarele motive:

- în Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei
economice sunt suficiente prevederi care să permită regiilor autonome utilizarea
corespunzătoare a activelor;

-  aprobarea ordonanţei ar conduce la suprapunerea prevederilor mai
multor acte normative ( Legea nr. 99/1999, Legea nr. 133/1999), putând genera
interpretări greşite şi o aplicare neunitară.

PREŞEDINTE,
        Dan Radu Ruşanu

          SECRETAR,
 Lucia Cornelia Lepădatu

      Experţi parlamentari:
         Ştefan Condeescu
         Doina Leonte

      Alina Hodivoianu
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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. 168/2000 privind

unele măsuri de restructurare a activităţii regiilor autonome prin vânzarea de

active aflate în patrimoniul acestora,  trimis Comisiei, pentru examinare în

fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. 548/30.10.2000.

La întocmirea Raportului, Comisia a avut în vedere avizul

Consiliului Legislativ şi avizul primit de la Comisia juridică, de disciplină şi

imunităţi

PREŞEDINTE,

Dan Radu Ruşanu
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