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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                              Bucureşti, 26.03.2001
                    Nr.98/XVIII/3

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

DOMNULUI PREŞEDINTE
VALER DORNEANU

Vă înaintăm, alăturat, Raportul la proiectul de Lege pentru
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.213/1999 pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/1998 pentru constituirea
fondurilor de restructurare.

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere avizele şi punctele
de vedere primite de la:

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
- Consiliul Legislativ;
- punctul de vedere al Ministerului Finanţelor Publice;
- punctul de vedre al Ministerului Dezvoltării şi Prognozei.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte

din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,                                        SECRETAR,

                      István Antal                                           Aurelia Vasile
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 26.03.2001
                     Nr.98/XVIII/3

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.213/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.9/1998 pentru constituirea fondurilor de

restructurare

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul

Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre

dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.213/1999 pentru

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/1998

pentru constituirea fondurilor de restructurare, trimis cu adresa nr.163/12

martie 2001.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 1

martie 2001.

În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul de lege în

şedinţa din 21.03.2001.

Ca urmare a punctelor de vedere exprimate de către membrii

comisiei şi de către reprezentantul Guvernului cu privire la obiectul Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.213/1999, membrii comisiei au apreciat că acesta nu

se mai justifică din următoarele motive:



3

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/1998 pentru constituirea

fondurilor de restructurare nu mai este în vigoare deoarece prin Legea nr.116/7

iunie 2000 acest act normativ a fost respins,

- În aceste condiţii Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.213/1999

nu mai are valabilitate.

Faţă de cele expuse mai sus, membrii comisiei au hotărât cu

unanimitate de voturi să supună plenului Camerei Deputaţilor spre

dezbatere şi adoptare, proiectul de lege în forma adoptată de Senat.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte

din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

                      István Antal                                              Aurelia Vasile

Expert,
Viorela Gondoş
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Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru industrii si servicii
                                                                                                                                                                                                                 Anexa 1

A M E N D A M E N T E

la proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.213/1999 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare

Nr.
crt.

Text Ordonanţa de urgenţă nr.213/1998 Amendamente propuse şi admise
(Autorul)

Motivaţie

0 1 2 3
1
2 Art.I - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr.9/1998 pentru constituirea forndurilor de
resptructurare, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.165 din 27 aprilie 1998, se
modifică şi se completează după cum urmează:
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0 1 2 3
3. 1. Art.1 alin.(1) se modifică şi va avea

următorul conţinut:
"(1) Comercianţii - persoane fizice - şi
societăţile comerciale se pot asocia şi pot
constitui fonduri de risc, pentru restructurarea
datoriilor societăţilor comerciale, sub forma
unei societăţi civile particulare, fără
personalitate juridică, în temeiul art.1491,
1492 şi ale art.1499 - 1531 din Codul Civil."

4. 2. Art.1 alin.(2) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
"(2) Fondurile cu capital de risc constituite
potrivit alin.(1), denumite în continuare
fonduri de restructurare, sunt fonduri închise
private, care au ca obiect de activitate
valorificarea creanţelor certe, lichide şi
exigibile asupra societăţilor comerciale
debitoare, precum şi plasamentul resurselor
financiare în principal în una dintre formele
enumerate la art.2 din Ordonanţa Guvernului
nr.20/1998 privind constituirea şi
funcţionarea fondurilor cu capital de risc."

Expert,
Viorela Gondoş
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