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PROCES – VERBAL 
 
al  şedinţei comisiei din ziua de 24 noiembrie 1999 
 
 
 
La lucrările comisiei din ziua de 24 noiembrie 1999 sunt prezenţi 25 deputaţi, fiind 
absenţi motivat 1, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următori invitaţi: 
- domnul Marinescu Adrian   - secretar de stat ARD; 

- domnul Kerekeş Gabor   - vicepreşedinte ARD; 
- domnul Voinescu Ionel   - consilier preşedinte ARD; 
- domnul Paraschiv Gheorghe  - şef serviciu M. Fin.; 
- doamna Petreanu Cornelia   - director M. Fin.; 

- doamna Ioniţă Ştefania   - idem; 
- doamna Roşu Gica    - idem; 
- doamna Dumitrescu Elena   - şef serviciu M. Fin.; 
- doamna Cucu Florinela   - expert M. Fin; 
- domnul Dumitrescu Gabriel  - dir.general M. Transp.; 
- domnul Tavă Gabriel   - dir. general CNAIBOSA; 
- domnul Mândrescu Corneliu  - şef departament F.P.S.; 
- domnul Oprea Ionel    - comisar general C.N.V.M. 
 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Dan Constantinescu, preşedintele 
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comisiei. 
 
Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi: 
 

 
 
 
 
 

I. FOND 
 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 176/1999 privind 
majorarea capitalului social al societăţilor comerciale ROMAN S.A. şi 
TRACTORUL UTB S.A Braşov.(PL445)  în procedură de urgenţă 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind 
impozitul pe venit.(PL301) 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/1999 
privind aprobarea continuării lucrărilor şi a finanţării obiectivului de investiţii 
"Dezvoltarea şi modernizarea aeroportului internaţional Bucureşti-Otopeni" şi pentru 
aprobarea garantării unui credit în favoarea Companiei Naţionale "Aeroportul 
Internaţional Bucureşti-Otopeni" SA.(PL412) 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1999 privind 
accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe garantate de stat în lucrările 
de infrastructură.(PL409) 
Propunerea legislativă pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 151/1999 privind 
stingerea unor obligaţii bugetare.(PL407) 
 
II. AVIZE 
 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 177/1999 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 142/1999 privind instituirea 
sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării 
culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 1999.(PL453) 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 168/1999 privind unele 
măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991.(PL439) 
 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 
I. FOND 
 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 176/1999 privind 
majorarea capitalului social al societăţilor comerciale ROMAN S.A. şi 
TRACTORUL UTB S.A Braşov.(PL445)  în procedură de urgenţă. 
În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui 
raport de respingere din următoarele considerente: 
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- Titlul ordonanţei nu reflectă în mod corespunzător conţinutul 
reglementărilor propuse. Se propune de fapt majorarea participaţiilor statului, ceea ce 
crează un tratament discriminatoriu al acţionarilor; 

- În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, majorarea capitalului social cade exclusiv în atribuţiile 
Adunării generale extraordinare (art.113 lit.e), a cărei hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al României, adunare generală care nu a avut loc până în prezent; 

- Procedurile de declanşare a majorării capitalului social au fost demarate 
înaintea Adunării generale extraordinare, ceea ce contravine prevederilor legale în 
materie; 

- Majorarea capitalului social impune o analiză temeinică a situaţiei 
economico-financiare a societăţii, dezbaterea acesteia de către acţionari până în 
prezent neavând loc; 

5. - S-a mai procedat la infuzia de capital şi în cazul altor societăţi fără a se 
îmbunătăţi rezultatele financiare şi care ulterior au fost privatizate. În cazul 
acestor două societăţi, F.P.S: este în curs de a finaliza desemnarea agenţilor de 
privatizare, existând deja şi oferte de privatizare pentru ele. 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind 
impozitul pe venit.(PL301) 
În prezenţa invitaţilor, comisia a început dezbaterea proiectului de Lege urmând a 
fi continuată în şedinţele viitoare. 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
73/1999 privind aprobarea continuării lucrărilor şi a finanţării obiectivului de 
investiţii "Dezvoltarea şi modernizarea aeroportului internaţional Bucureşti-
Otopeni" şi pentru aprobarea garantării unui credit în favoarea Companiei 
Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" SA.(PL412) 
În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui 
raport în forma adoptată de Senat. 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1999 privind 
accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe garantate de stat în 
lucrările de infrastructură.(PL409) 
În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui 
raport în forma prezentată. 
 
Propunerea legislativă pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 151/1999 
privind stingerea unor obligaţii bugetare.(PL407) 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma prezentată. 
 

II. AVIZE 
 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
177/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 142/1999 
privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, 
în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din 
toamna anului 1999.(PL453) 
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În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz în forma prezentată. 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 168/1999 
privind unele măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991.(PL439) 
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În prezenţa invitaţilor, comisia, �cu majoritate de voturi, a hotărât 
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Dan Constantinescu 
PREŞEDINTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


