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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                                                                                      Bucureşti, 06.02.2002
                     Nr.23/10/2002

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

DOMNULUI PREŞEDINTE
VALER DORNEANU

În conformitate cu prevederile art.89 şi art.107 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.173/2001 privind
majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale "Compania naţională de
transporturi aeriene - TAROM" S.A., prin conversia în acţiuni a creanţelor
unor unităţi de aviaţie civilă, primit cu adresa nr.706 din 28 ianuarie 2002.

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere avizele favorabile
transmise de:

- Consiliul Legislativ;
- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
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, 06.02.2001
                Nr.23/10/2002

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.173/2001 privind majorarea capitalului social al Societăţii
Comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene - TAROM" S.A.,

prin conversia în acţiuni a creanţelor unor unităţi de aviaţie civilă

În conformitate cu prevederile art.89 şi art.107 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru
avizare şi dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.173/2001 privind
majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale "Compania naţională de
transporturi aeriene - TAROM" S.A., prin conversia în acţiuni a creanţelor
unor unităţi de aviaţie civilă, cu termen de depunere a raportului - 12 februarie
2002.

În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a examinat şi dezbătut proiectul de
lege în şedinţa din 6 februarie 2002 şi a hotărât, cu unanimitate de voturi, să
avizeze favorabil proiectul de lege cu amendamente admise, prezentate în
anexă şi propune supunerea spre dezbatere în plenul Camerei Deputaţilor.

Amendamentele admise se referă la:
- completarea articolului unic cu numărul Monitorului Oficial al

României, Partea I, în care a fost publicată ordonanţa de urgenţă;
- completarea în titlul ordonanţei de urgenţă şi în toate articolele şi

alineatele acesteia a denumirii exacte a companiei, conform prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale
"Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

    PREŞEDINTE,                                       SECRETAR,

                          István Antal                                          Aurelia Vasile

Expert, Daniel Bădina
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Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru industrii si servicii
                                                                                                                                                                                                                                             Anexa

R A P O R T

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.173/2001 privind majorarea capitalului social
al Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene - TAROM" - S.A., prin conversia în acţiuni a creanţelor

unor unităţi de aviaţie civilă

Nr.
crt.

Text iniţiator Amendamente admise de comisie şi propuse
pentru adoptare

Motivaţie

0 1 2 3
1. LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.173/2001 privind majorarea
capitalului social al Societăţii Comerciale

"Compania naţională de transporturi aeriene -
TAROM" - S.A., prin conversia în acţiuni a

creanţelor unor unităţi de aviaţie civilă

Nemodificat

2. Articol unic: Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.173/2001 privind majorarea
capitalului social al Societăţii Comerciale
"Compania naţională de  transporturi  aeriene -

Articol unic: Se aprobă Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr.173/2001 privind majorarea
capitalului social al Societăţii Comerciale
"Compania naţională de transporturi aeriene -
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TAROM" - S.A., prin conversia în acţiuni a
creanţelor unor unităţi de aviaţie civilă.

TAROM" - S.A., prin conversia în acţiuni a
creanţelor unor unităţi de aviaţie civilă.
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.831 din 21
decembrie 2001, cu următoarele
modificări:

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind majorarea capitalului social al Societăţii
Comerciale "Compania naţională de transporturi

aeriene - TAROM" - S.A., prin conversia în
acţiuni a creanţelor unor unităţi de aviaţie civilă

1. Titlul ordonanţei va avea următorul
cuprins:

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind majorarea capitalului social al

Societăţii Comerciale "Compania naţională
de transporturi aeriene române - TAROM" -

S.A., prin conversia în acţiuni a creanţelor
unor unităţi de aviaţie civilă

 Denumirea completă
conform prevederilor
Ordonanţei Guvernului
nr.45/1997 privind
înfiinţarea societăţii.

4. Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art.
13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.10/1997 cu privire la diminuarea
blocajului financiar şi a pierderilor din
economie, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 151/1997, cu modificările
ulterioare, obligaţiile de plată ale Societăţii

Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile
art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.10/1997 cu privire la
diminuarea blocajului financiar şi a
pierderilor din economie, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.
151/1997, cu modificările ulterioare,

Idem
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Comerciale "Compania naţională de transporturi
aeriene - TAROM" - S.A. către regiile
autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă
Română" şi "Administraţia Română a
Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" şi
către Compania Naţională "Aeroportul
Internaţional Bucureşti-Otopeni", restante la
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, precum şi majorările de întârziere
aferente acestora vor fi transformate în acţiuni
prin conversie.

obligaţiile de plată ale Societăţii Comerciale
"Compania naţională de transporturi aeriene
române - TAROM" - S.A. către regiile
autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă
Română" şi "Administraţia Română a
Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" şi
către Compania Naţională "Aeroportul
Internaţional Bucureşti-Otopeni", restante la
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe
de urgenţă, precum şi majorările de întârziere
aferente acestora vor fi transformate în
acţiuni prin conversie.

5. (2) Societatea Comercială "Compania naţională
de transporturi aeriene - TAROM" - S.A. va
proceda la majorarea capitalului social cu
valoarea creanţelor prevăzute la alin. (1) şi a
majorărilor de întârziere aferente acestora.

(2) Societatea Comercială "Compania
naţională de transporturi aeriene române -
TAROM" - S.A. va proceda la majorarea
capitalului social cu valoarea creanţelor
prevăzute la alin. (1) şi a majorărilor de
întârziere aferente acestora.

Idem

6. Art. 2. - Majorarea capitalului social al
Societăţii Comerciale "Compania naţională de
transporturi aeriene TAROM" - S.A., ca urmare
a conversiei în acţiuni a creanţelor unităţilor de

Art. 2. - Majorarea capitalului social al
Societăţii Comerciale "Compania naţională
de transporturi aeriene române TAROM" -
S.A., ca urmare a conversiei în acţiuni a

Idem
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aviaţie civilă prevăzute la art. 1 alin. (1), care
funcţionează sub autoritatea Ministerului
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,
se va realiza pe baza hotărârii adunării generale
extraordinare a acţionarilor, cu respectarea
condiţiilor de fond şi de procedură prevăzute de
lege, la propunerea ce va fi formulată de aceste
unităţi.

creanţelor unităţilor de aviaţie civilă
prevăzute la art. 1 alin. (1), care funcţionează
sub autoritatea Ministerului Lucrărilor
Publice, Transporturilor şi Locuinţei, se va
realiza pe baza hotărârii adunării generale
extraordinare a acţionarilor, cu respectarea
condiţiilor de fond şi de procedură prevăzute
de lege, la propunerea ce va fi formulată de
aceste unităţi.

                                             PREŞEDINTE,                                                                        SECRETAR,
                                               István Antal                                                                          Aurelia Vasile

                                                                                                                                   RAPORTORI:

Dep. Ioan Bivolaru - PSD-SDU Dep. Aurelia Vasile - PSD-SDU
Dep. Ioan Miclea - PRM Dep. Anca Boagiu - PD
Dep. Doru Palade - PRM Dep. Robert Raduly - UDMR
Dep. Ion Rădoi - PSD-SDU Dep. Pavel Târpescu - PSD-SDU
Dep. Marin Anton - PNL Dep. Aurel Daraban - PSD-SDU
Dep. Florentin Sandu - PSD-SDU

Expert: Daniel Bădina


