
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

             Bucureşti,
              nr.21/I/568/02.10.2002

R A P O R T
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2002
pentru modificarea alineatului (1) al articolului 5 din Legea nr.469/2002 privind unele măsuri

 pentru întărirea disciplinei contractuale.

 În conformitate cu prevederile art. 89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2002 pentru modificarea alineatului (1) al articolului 5 din Legea nr.469/2002 privind
unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale, trimis cu adresa nr. 469 din 30.09.2002.

Proiectul de lege a fost primit de la Secretariatul General al Guvernului.
        La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele favorabile nr.1094/23.08.2002 al Consiliului Legislativ,  nr.

2318/29.08.2002 al Consiliului Economic şi Social şi nr. 23/187/03.10.2002 al Comisiei pentru industrii şi servicii.
Proiectul de Lege se referă la aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2002 pentru modificarea alineatului (1) al

articolului 5 din Legea nr.469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale în sensul completării cu prevederea
�precum şi orice fel de achiziţii de bunuri mobile şi imobile care nu sunt necesare direct procesului de producţie�. Modificarea dispoziţiilor
alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 469/2002 a apărut ca necesară datorită faptului că restricţia impusă de actualele prevederi ar împiedica
societăţile comerciale să achiziţioneze materie primă sau combustibil, după caz, strict necesare procesului de producţie, cu efecte
dezastroase pentru realizarea programului energetic aprobat de Guvern.

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare.
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          Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei au examinat acest proiect de Lege în
şedinţa din data de 02.10.2002

La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor,  doamna director general Rodica Dumitrescu şi doamna expert Alina Vlad din partea Ministerului industriei şi resurselor.
              La lucrări, au fost prezenţi 27 deputaţi, din totalul de 31 membri ai Comisiei.

        În urma dezbaterii, Comisia, cu 23 voturi pentru, 4 împotrivă şi nici o abţineri, a hotărât avizarea proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2002 pentru modificarea alineatului (1) al articolului 5 din Legea nr.469/2002
privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale cu următoarele amendamente:

I. Amendamente admise

Nr.
crt. Text iniţial Text propus şi admis de Comisie

Autorul amendamentului
Motivarea propunerii

amendamentelor
0. 1. 2. 3.
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0. 1. 2. 3.
1.

Art. 5 � (1) Agenţii economici �
comercianţi, persoane juridice care nu îşi
îndeplinesc în mod intenţionat obligaţiile
asumate prin contract, vor sista, de la data
intrării în vigoare a prezentei legi, orice
plată reprezentând sporuri, cu excepţia
celui de vechime, indemnizaţii şi premii
pentru membrii consiliilor de
administraţie, directorii generali,
directorii generali adjuncţi, directorii şi
directorii adjuncţi, precum şi achiziţii de
bunuri mobile sau imobile care nu sunt
necesare direct procesului de producţie

Alin. (1) al art. 5 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 5 � (1) Agenţii economici �
comercianţi, persoane juridice care nu îşi
îndeplinesc în mod intenţionat obligaţiile
asumate prin contract, vor sista orice
plată reprezentând sporuri, cu excepţia
celui de vechime, indemnizaţii şi premii
pentru membrii consiliilor de
administraţie, directorii generali,
directorii generali adjuncţi, directorii şi
directorii adjuncţi, precum şi achiziţii de
bunuri mobile sau imobile care nu sunt
necesare direct procesului de producţie.
Autor: Comisia pentru politică
economică,
           reformă şi privatizare

Precizarea nu este necesară

II. Amendamente respinse

Comisia a dezbătut şi alte amendamente  pe care le-a respins, după cum urmează:

Nr.
crt. Text iniţial Amendamente respinse de Comisie

Autorul amendamentului Motivare

0. 1. 2. 3.
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0. 1. 2. 3.
1.

Art. 5 � (1) Agenţii economici �
comercianţi, persoane juridice care nu îşi
îndeplinesc în mod intenţionat obligaţiile
asumate prin contract, vor sista, de la data
intrării în vigoare a prezentei legi, orice
plată reprezentând sporuri, cu excepţia
celui de vechime, indemnizaţii şi premii
pentru membrii consiliilor de
administraţie, directorii generali,
directorii generali adjuncţi, directorii şi
directorii adjuncţi, precum şi achiziţii de
bunuri mobile sau imobile care nu sunt
necesare direct procesului de producţie
.

Alin. (1) al art. 5 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 5 � (1) Agenţii economici �
comercianţi, persoane juridice care nu îşi
îndeplinesc în mod intenţionat obligaţiile
asumate prin contract, vor sista orice plată
reprezentând sporuri, cu excepţia celui de
vechime, indemnizaţii şi premii pentru
membrii consiliilor de administraţie,
directorii generali, directorii generali
adjuncţi, directorii şi directorii adjuncţi,
precum şi achiziţii de bunuri mobile sau
imobile care nu sunt necesare desfăşurării
activităţii lor .

Autor: Comisia pentru industrii şi servicii

a) argumente pentru
susţinerea amendamentelor:
Pentru claritatea textului

b) argumente pentru
respingerea amendamentelor:
Se consideră că
amendamentul Comisiei
pentru politică economică şi
privatizare este mai potrivit.
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0. 1. 2. 3.
2.

Art. 5 � (1) Agenţii economici �
comercianţi, persoane juridice care nu îşi
îndeplinesc în mod intenţionat obligaţiile
asumate prin contract, vor sista, de la data
intrării în vigoare a prezentei legi, orice
plată reprezentând sporuri, cu excepţia
celui de vechime, indemnizaţii şi premii
pentru membrii consiliilor de
administraţie, directorii generali,
directorii generali adjuncţi, directorii şi
directorii adjuncţi, precum şi achiziţii de
bunuri mobile sau imobile care nu sunt
necesare direct procesului de producţie

Alin. (1) al art. 5 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 5 � (1) Agenţii economici �
comercianţi, persoane juridice care nu îşi
îndeplinesc în mod intenţionat obligaţiile
asumate prin contract, vor sista orice plată
reprezentând sporuri, cu excepţia celui de
vechime, indemnizaţii şi premii pentru
membrii consiliilor de administraţie,
directorii generali, directorii generali
adjuncţi, directorii şi directorii adjuncţi,
precum şi achiziţii de bunuri mobile sau
imobile care nu sunt necesare direct
activităţii de bază.

Autor: deputat Valentin Calcan - PSD

a) argumente pentru
susţinerea amendamentelor:
Pentru a da posibilitatea
comercianţilor de a-şi
desfăşura activitatea de bază,
fără a limita la comercianţii
ce-şi desfăşoară activitatea de
producţie

b) argumente pentru
respingerea amendamentelor:
Se consideră că
amendamentul Comisiei
pentru politică economică şi
privatizare este mai potrivit.
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0. 1. 2. 3.
3.

Art. 5 � (2) Comercianţi, persoane fizice
care, cu rea credinţă stabilită în condiţiile
legii, nu îşi îndeplinesc obligaţiile
asumate prin contract, vor sista, de la data
intrării în vigoare a prezentei legi, orice
achiziţii de bunuri mobile sau imobile.
.

Alin. (2) al art. 5 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 5 � (2) Comercianţi, persoane fizice,
care, în mod intenţionat nu îşi îndeplinesc
obligaţiile asumate prin contract, vor sista
orice achiziţii de bunuri mobile sau
imobile care nu sunt necesare direct
activităţii de bază.

Autor: deputat Valentin Calcan - PSD

a) argumente pentru
susţinerea amendamentelor:
      Pentru a da posibilitatea
comercianţilor de a-şi
desfăşura activitatea de bază,
fără a limita la comercianţii
ce-şi desfăşoară activitatea de
producţie

b) argumente pentru
respingerea amendamentelor:
       - Amendamentul nu face
obiectul reglementării
Ordonanţei de urgenţă a
guvernului.
        - Comisia a considerat că
este mai potrivită formularea
iniţiatorului.

                       PREŞEDINTE,
Dan Radu Ruşanu

SECRETAR,
Lucia-Cornelia Lepădatu

Consilier parlamentar:
Doina Leonte

Expert parlamentar,
             Ştefan Condeescu

                            Olga Tutoveanu
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

             Bucureşti,
              nr.21/I/568/02.10.2002

C ă t r e,

 BIROUL PERMANENT AL

 CAMEREI DEPUTAŢILOR

          Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2002 pentru

modificarea alineatului (1) al articolului 5 din Legea nr.469/2002 privind unele

măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale, trimis cu adresa nr. 469 din

30.09.2002.

PREŞEDINTE,

Dan Radu RUŞANU
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