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

Guvernului nr.5/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea
procesului de privatizare a Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii

Romtelecom" S.A.

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere şi
avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.5/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea şi
finalizarea procesului de privatizare a Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii
"Romtelecom" S.A., trimis cu adresa nr.120 din 26 februarie 2001.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 06.03.2001.

Membrii comisiei au examinat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.5/2001 supusă aprobării, expunerea de motive la proiectul de lege, avizul
favorabil al Consiliului Legislativ, punctul de vedere al Autorităţii pentru
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, punctul de vedere al
Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, punctul de vedere al
Ministerului Finanţelor Publice şi au hotărât cu unanimitate de voturi avizarea
favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise de comisie care se
regăsesc în anexa 1.

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

                             PREŞEDINTE,                                         SECRETAR,

                               István Antal                                            Aurelia Vasile



Expert,
Viorela Gondoş
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                                                                                                                                                                                                                 Anexa 1

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

la  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2001 privind unele măsuri pentru
accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii Romtelecom" S.A.

Nr.
crt.

O.U.G. privind unele măsuri pentru
accelerarea şi finalizarea procesului de

privatizare a Societăţii Naţionale de
Telecomunicaţii "Rmtelecom" S.A.

Amendament propuse de comisie
(Autorul)

Motivaţia

0 1 2 3
1. Art.1 - Pentru accelerarea şi finalizarea

procesului de privatizare a Societăţii
Naţionale de Telecomunicaţii
"Romtelecom" - S.A., Ministerul
Comunicaţiilor şi Tehnologiei
Informaţiei preia de la Autoritatea
pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului toate drepturile şi
obligaţiile pe care statul le are în
calitatea sa de acţionar la această
societate.

Art.1 - Pentru accelerarea şi finalizarea
procesului de privatizare a Societăţii
Naţionale de Telecomunicaţii
"Romtelecom" - S.A., Ministerul
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
preia de la Autoritatea pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului toate
atribuţiile legate de exercitarea drepturilor
şi obligaţiilor pe care statul le are în calitatea
sa de acţionar la această societate.
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Ministerul Comunicaţiilor şi
Tehnologiei Informaţiei preia de la
Autoritatea pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor
Statului toate drepturile şi obligaţiile
pe care statul le are în calitatea sa de
acţionar la această societate. Or,
potrivit ordonanţei de urgenţă
privind privatizarea societăţilor
comerciale, nr.88/1997, art.8,
Fondul Proprietăţii de Stat,
predecesorul   Autorităţii   pentru
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0 1 2 3
Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului, exercită, în
numele statului, toate drepturile
acţionarului.
Prin urmare, Autoritatea pentru
Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului, nu a
deţinut drepturile statului, ca
acţionar al S.N. "Romtelecom"
S.A., aşa cum greşit ar reieşi din
interpretarea art.1 al OUG
nr.5/2001, ci doar le-a exercitat, în
numele statului. Deci, aceste
drepturi rămân ale statului, dar vor
fi exercitate, mai departe, de către
Ministerul Comunicaţiilor şi
Tehnologiei Informaţiei.

                                                      PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,

               István Antal                                                         Aurelia Vasile

Expert,
Viorela Gondoş
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