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A V I Z 
asupra propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, 
 aprobată prin Legea nr.44/1998 

 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.86 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, comisia noastră a fost sesizată cu adresa nr.115 din 06.07.1998 pentru 
dezbaterea şi avizarea acestei propuneri legislative. 

În cadrul şedinţei din data de 09.12.1998 comisia a examinat propunerea 
legislativă şi a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii 
legislative cu unele amendamente admise, care se regăsesc în în Anexa nr.1. 

Avizul urmează a fi transmis la Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare, care este sesizată în fond. 

Prin obiectul său de reglementare proiectul se înscrie în categoria legilor 
organice. 

 
 
 
      PREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 

 
              Dan Ioan Popescu                                    Ioan Bivolaru 

 
 
 
 
 
 
 
  Exp.parlam. 
Viorela Gondoş 
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A M E N D A M E N T E        A D M I S E 

la propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/1997  
privind privatizarea societăţilor comerciale,  aprobată prin Legea nr.44/1998 

 
 

Nr. 
crt. 

Articol text iniţial 
 

Amendament propus 
Autorul  

Motivaţie 

0 1 2 3 
1. Art.I 1. Art.38, al.(2) se completează cu 

următorul cuprins: 
Următoarele regii autonome rămân în 

coordonarea ministerelor de resort şi se 
restructurează, după caz: Regia Autonomă 
“Monitorul Oficial”, Regia Autonomă 
“Multiproduct”, Regia Autonomă “Imprimeria 
Naţională”, Regia Autonomă “Monetăria 
Statului”, Regia Autonomă “Loteria 
Naţională”, Regia Autonomă “Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat”, Regia 
Autonomă “Arsenalul Armatei”, Regia 
Autonomă “Rami – Dacia”, Regia Autonomă 
“Inspectoratul Generalal Comunicaţiilor”, 
Regia    Naţională    a    Pădurilor    şi    regiile 

Art.I 1. Art.38, al.(2) se completează cu 
următorul cuprins: 

Următoarele regii autonome rămân în 
coordonarea ministerelor de resort şi se 
restructurează, după caz: Regia Autonomă 
“Monitorul Oficial”, Regia Autonomă 
“Multiproduct”, Regia Autonomă “Imprimeria 
Naţională”, Regia Autonomă “Monetăria 
Statului”, Regia Autonomă “Loteria Naţională”, 
Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat”, Regia Autonomă 
“Arsenalul Armatei”, Regia Autonomă “Rami – 
Dacia”, Regia Autonomă “Inspectoratul 
Generalal Comunicaţiilor”, Regia Naţională a  
Pădurilor  şi  regiile  autonome  ale aeroporturilor

Textul este 
superfluu. 
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0 1 2 3 
 autonome ale aeroporturilor din România cu 

specific deosebit, de interes naţional şi local, 
Regiile Autonome “Apele Române”, 
“Administraţia Naţională a Drumurilor din 
România” şi “Romtehnica” se restructurează şi 
se transformă, după caz, în agenţii naţionale, 
organizate ca autorităţi de reglementare sau 
societăţi naţionale, prin actul administrativ 
emis la propunerea ministerelor de resort. 
 

din România cu specific deosebit, Regiile 
Autonome “Apele Române”, “Administraţia 
Naţională a Drumurilor din România” şi 
“Romtehnica” se restructurează şi se transformă, 
după caz, în agenţii naţionale, organizate ca 
autorităţi de reglementare sau societăţi naţionale, 
prin actul administrativ emis la propunerea 
ministerelor de resort. 

Dep.Dan Ioan Popescu 
Dep.Dumitru Popescu 
 

 

 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR, 
                                     

            Dan Ioan Popescu          Ioan Bivolaru 
 
 
 
 
 
  Exp.parlam. 
Viorela Gondoş 
 


