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CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

Bucureşti, 
 Nr. 21/871/ 10.03.2003

R A P O R T

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea

economică a societăţii comerciale “Combinatul Siderurgic Reşiţa” - S.A.

         

         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.172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a societăţii
comerciale “Combinatul Siderurgic Reşiţa” - S.A., trimis cu adresa nr. 705
din 20.01.2002.

Proiectul de lege a fost primit de la Secretariatul General al Guvernului.
La întocmirea prezentului    raport, Comisia   a  avut  în   vedere:
- Avizul nr.1349/14.12.2001 al Consiliului Legislativ; 
- Avizul nr.27/17/07.03.2003 al Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială;
- Avizul nr.14/12.06.2002 al Comisiei pentru buget finanţe şi bănci.

        Proiectul de Lege are ca obiect aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a
societăţii comerciale “Combinatul Siderurgic Reşiţa” - S.A. în care se prevăd
facilităţi cu scopul redresării economico-financiare a societăţii.

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit
prevederilor art. 74 alin.(2) din  Constituţie.

    Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
membrii Comisiei au examinat acest proiect de Lege în şedinţa din data de
10.03.2003.

    La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu
prevederile art.51 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: 



1.Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului:
domnul Musliu Gheorge – secretar de stat, doamna Pantazescu Ioana – consilier;

 2. Ministerului Finanţelor Publice: doamna Roşu Gica- director general
adjunct, doamna Şuţa Adriana – director general, domnul Hură Mihai – director
general.
La lucrări, au fost prezenţi 28 deputaţi, din totalul de 31 membri ai Comisiei.

In urma analizării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea
economică a societăţii comerciale “Combinatul Siderurgic Reşiţa” - S.A,
comisia a hotărât, în unanimitate, ca acesta să fie supus spre dezbatere şi
adoptare plenului Camerei Deputaţilor în  forma prezentată.

            PREŞEDINTE, 
                  Dan Radu RUŞANU

                                      SECRETAR,
            Iuliu VIDA

Consilier parlamentar,
                                                                                                             Doina Leonte

                             



PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

      Bucureşti, 
      nr.21/871/10.03.2003

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.172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea

economică a societăţii comerciale “Combinatul Siderurgic Reşiţa”

- S.A.,, trimis cu adresa nr. 705 din 28.01.2002.

PREŞEDINTE,

Dan Radu RUŞANU


	Nr. 21/871/ 10.03.2003
	R A P O R T
	CAMEREI DEPUTAŢILOR
	
	
	
	
	Dan Radu RUŞANU






