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AVIZ
asupra proiectului de Lege privind respingerea

Ordonanţei Guvernului nr.131/1998 pentru modificarea

Ordonanţei Guvernului nr.66/1997 privind regimul investiţiilor străine în

România,  realizate prin cumpărarea de titluri de stat

În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost

sesizată spre avizare, în procedură de urgenţă, cu  proiectul de Lege privind

respingerea Ordonanţei Guvernului nr.131/1998 pentru modificarea Ordonanţei

Guvernului nr.66/1997  privind regimul investiţiilor străine în România,

realizate prin cumpărarea de titluri de stat trimis cu adresa nr. 594 din 22

octombrie 2001.

Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,

membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege în şedinţa din 30 octombrie 2001.

 În urma dezbaterilor, membri Comisiei avizează favorabil proiectul

de Lege în forma adoptată de Senat.

     PREŞEDINTE,

            Dan Radu Ruşanu
SECRETAR,

       Lucia Cornelia Lepădatu
                                                                                                  Experţi parlamentari,

        
    Olga Tutoveanu



Către,

  BIROUL PERMANENT AL
  CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm alăturat, AVIZUL asupra proiectului de Lege privind

respingerea Ordonanţei Guvernului nr.131/1998 pentru modificarea Ordonanţei

Guvernului nr.66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România,

realizate prin cumpărarea de titluri de stat, trimis Comisiei, pentru examinare în

procedură de urgenţă, cu adresa nr. 594 din 22 octombrie 2001.

.

PREŞEDINTE,

    DAN RADU  RUŞANU
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