PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru politică economică, reformă şi
privatizare

Bucureşti,
Nr.21/ 1052 /07.10.2003

RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002
privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru
politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, cu propunerea
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea
privatizării, trimisă cu adresa nr. 5 din 22.04.2003.
Prezenta propunere legislativă are ca scop modificarea şi completarea Legii
nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării în sensul eficientizării procesului de
privatizare şi perfectării cadrului nominativ din acest domeniu.
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul nr.601/11.04.2003 al Consiliului
Legislativ şi punctul de vedere a Guvernului transmis cu adresa nr. 2010/12.08.2003.

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare.
La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii:
a) Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului:
- domnul vicepreşedinte Claudiu Seucan;
- doamul consilier Olariu Mihai.
b) Ministerului Finanţelor Publice:
- doamna director general adjunct Gica Roşu;
- doamna consilier Drăghici Doina.
c) Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei:
- doamna director Simona Bordeianu;
- doamna expert Cecilia Sebe.
c) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă:
- domnul director general executiv Eugen Preda.
Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei au examinat acest
proiect de Lege în şedinţa din 17 septembrie 2003.
La lucrări, au fost prezenţi 28 deputaţi, din totalul de 30 membri ai Comisiei.
În urma dezbaterii, Comisia propune, cu 25 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi o abţinere,
admiterea cu modificări a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002
privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.
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I. Amendamente admise
În urma examinării acestui proiect de lege, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, propune ca acesta
să fie supus, spre dezbatere şi adoptare în plenul Camerei Deputaţilor cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.
0
1.

Text iniţial
1
Articol unic – Legea nr.137/2002 privind unele
măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din
28 martie 2002, se modifică şi se completează după
cum urmează:

Text propus de Comisie
Autorul amedamentului
2
Articolul unic se completează şi devine:

Motivarea
propunerii amendamentelor
3

Precizare
necesară
pentru
Articol unic – Legea nr.137/2002 privind respectarea normelor de tehnică
unele măsuri pentru accelerarea privatizării, legislativă.
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu
modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum
urmează:
Autor: Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare

2.

Punctul 1 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
1. Alineatul (2) al articolului 17 va avea
următorul cuprins:
(2) Acţiunile rezultate în urma conversiei vor
fi transferate pe bază de protocol instituţiei
publice implicate, în vederea administrării şi
vânzării acestora.

1. Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul
cuprins:
(2) Acţiunile rezultate în urma conversiei vor fi
transferate pe bază de protocol instituţiei publice
implicate, în vederea administrării şi vânzării
acestora la acelaşi preţ pe acţiune ca cel obţinut
din vânzarea pachetului de acţiuni deţinut de
instituţia publică implicată.
Autor: Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare
3

Pentru a se ţine seama de cererea
şi oferta pieţii la momentul
vânzării acţiunilor rezultate în
urma conversiei.
De asemenea, propunerea ţine
seama de ideea unicităţii
vânzărilor, adică să cuprindă şi
acţiunile AVAB şi APAPS

0
3.

1
2. Articolul 39 va avea următorul cuprins:
Art.39. – Termenul de prescripţie pentru introducerea
cererii prin care se atacă o operaţiune sau un act
prevăzut de prezenta lege, de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr.
44/1998, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi de celelalte legi speciale din domeniul
privatizării, ori se valorifică un drept conferit de
acestea este de o lună de la data la care reclamantul a
cunoscut sau trebuia să cunoască existenţa
operaţiunii sau actul atacat ori de la data naşterii
dreptului, cu excepţia cererilor privind executarea
obligaţiilor prevăzute în contractele de vânzarecumpărare de acţiuni ale societăţilor comerciale
privatizate, precum şi a celor în desfiinţarea acestor
contracte cărora li se aplică termenul general de
prescripţie.

2
nemodificat

4.

3. Alineatul (1) al articolului 40 va avea următorul
cuprins:
Art. 40. – (1) Cererile prin care se atacă o operaţiune
sau un act prevăzut de prezenta lege, de Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin
Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi de celelalte legi speciale din
domeniul privatizării, ori se valorifică un drept
conferit de acestea sunt de competenţa secţiilor
comerciale ale tribunalelor şi se judecă de urgenţă şi
cu precădere, cu citirea părţilor.

nemodificat

4

3

0
5.

1
2
4. După alineatul (1) al articolului 40 se introduce Punctul 4 se elimină.
alineatul (1¹) cu următorul cuprins:
Art. 40. – (1¹) Participarea procurorului la şedinţă Autor: Comisia pentru politică economică,
este obigatorie.
reformă şi privatizare
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Această prevedere complică şi
nu accelerează privatizarea.

6.

5. Alineatul (2) al articolului 40 va avea următorul Punctul 5 se elimină.
cuprins:
(2) Dacă sunt motive întemeiate pentru care părţile Autor: Comisia pentru politică economică,
nu sunt în măsură să îşi prezinte apărările în mod reformă şi privatizare
complet, instanţa va putea, în mod excepţional, să
acorde un singur termen în cunoştinţă de cel mult 5
zile, şi numai pentru aceste motive.

Această prevedere complică şi
nu accelerează privatizarea.

PREŞEDINTE,
Dan Radu RUŞANU
SECRETAR,
Lucia-Cornelia Lepădatu
Consilier parlamentar:
Doina Leonte
Expert parlamentar,
Olga Tutoveanu

de Ordonan a de urgen
a Guvernului nr.7/2001 privind unele m suri pentru accelerarea i
finalizarea procesului de privatizare a societ ilor comerciale din turism aprobat prin Legea
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nr.276/2001, de Ordonan a de urgen
procesului de privatizare a societ

a Guvernului nr.52/2001 privind accelerarea i finalizarea
ilor comerciale din turism aprobat prin Legea nr.80/2002,
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