
0

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii
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                 Nr.23/16/2005

BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra Legii pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2004 privind unele măsuri pentru
vânzarea de către societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale din
sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale şi al
industriei de apărare, precum şi de către alţi agenţi economici din subordinea
Ministerului Economiei şi Comerţului a locuinţelor pe care aceştia le au în
patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau
pensionarilor cu ultimul loc de muncă la aceşti agenţi economici, transmis, în
vederea reexaminării, cu adresa nr.P.L.-x 25 din 18 mai 2005, înregistrată la
comisie sub nr.23/16 din 19 mai 2005.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţie şi ale art.86 alin.(3) pct.1
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră
decizională.

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

PREŞEDINTE,

Dan Ioan Popescu

industrii
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RAPORT
asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societăţile

comerciale, companiile şi societăţile naţionale din sectorul energiei, petrolului,
gazelor naturale, resurselor minerale şi al industriei de apărare, precum şi de

către alţi agenţi economici din subordinea Ministerului Economiei şi
Comerţului a locuinţelor pe care aceştia le au în patrimoniu personalului

propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor
cu ultimul loc de muncă la aceşti agenţi economici

În conformitate cu prevederile art.126 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre
dezbatere în fond, în vederea reexaminării, cu Legea pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2004 privind unele măsuri pentru
vânzarea de către societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale din
sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale şi al
industriei de apărare, precum şi de către alţi agenţi economici din subordinea
Ministerului Economiei şi Comerţului a locuinţelor pe care aceştia le au în
patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau
pensionarilor cu ultimul loc de muncă la aceşti agenţi economici, transmis cu
adresa nr.P.L.x- 25 din 18 mai 2005, înregistrată la comisie sub nr.23/16 din 19
mai 2005.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi
ale art.86 alin.(3) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera
Deputaţilor este Cameră decizională.

Senatul a reexaminat şi a adoptat Legea în şedinţa din 16 mai 2005, cu
respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată.

Obiectul de reglementare se referă la instituirea unor măsuri pentru
vânzarea de către societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale din
sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale şi al industriei de
apărare, precum şi de către alţi agenţi economici din portofoliul Ministerului
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Economiei şi Comerţului, a locuinţelor pe care le au în patrimoniu, personalului
propriu, titularilor contractelor de închiriere, pensionarilor sau disponibilizaţilor cu
ultimul loc de muncă la aceşti agenţi economici.

În temeiul art.77 alin.(2) din Constituţia României, Preşedintele
României a cerut reexaminarea Legii în sensul modificării sau completării art.4 în
ceea ce priveşte stabilirea întâietăţii celui care deţine locuinţa la cumpărarea sa, a
art.4 în ceea ce priveşte evaluarea locuinţelor ce urmează a se vinde şi a art.5 în ce
priveşte locuinţele care nu sunt cumpărate de chiriaşi şi devin disponibile.

În conformitate cu prevederile art.126 alin.(2) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din
26 mai 2005.

La dezbateri a participat, din partea Ministerului Economiei şi
Comerţului, domnul secretar de stat Cornel Chiriac.
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să
supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare Legea pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2004 privind unele măsuri
pentru vânzarea de către societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale
din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale şi al
industriei de apărare, precum şi de către alţi agenţi economici din subordinea
Ministerului Economiei şi Comerţului a locuinţelor pe care aceştia le au în
patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau
pensionarilor cu ultimul loc de muncă la aceşti agenţi economici, în forma
adoptată de Senat.

La lucrările comisiei au participat 22 de deputaţi din cei 23 de membri
ai comisiei.

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

                       PREŞEDINTE,                                   SECRETAR,

                    Dan Ioan Popescu                                 Aurelia Vasile

Consilier,
Silvia Vlăsceanu
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