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R  A  P  O  R  T   C O M U N
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă

a Guvernului nr.181/2001 privind modificarea şi completarea
Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale

      În conformitate cu prevederile art. 89 şi 107 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru politică economică, reformă şi
privatizare şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre
dezbatere şi avizare în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.181/2001
privind modificarea şi completarea Legii nr. 314/2001 pentru
reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale, trimis cu adresa nr. 197/
18.04.2002.

     Acest proiect de lege a fost dezbătut şi adoptat de Senat în şedinţa din
11 aprilie 2002.

     La întocmirea prezentului raport, Comisiile au avut în vedere avizul
nr.1379/19.12.2001 al Consiliului Legislativ şi avizul nr.  233/23.04.2002 al
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.

     Proiectul de Lege are ca obiect aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului  nr.181/2001, prin care sunt propuse soluţii pentru rezolvarea
unor probleme rezultate din aplicarea Legii nr. 314/2001.

      În acest fel, se înlătură situaţiile care conduc la perturbarea
procesului de recuperare a creanţelor neperformante preluate la datoria
publică internă, situaţii care necesită o soluţionare urgentă, determinată de
expirarea termenului de dizolvare şi lichidare a 683 de societăţi comerciale,
debitori ai Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare.

     De asemenea, se oferă posibilitatea creditorilor de a cere lichidarea
judiciară pe calea recursului formulat potrivit art. 3 din lege, prelungirea
termenului pentru radiere prevăzut la art. 5, modificarea art. 6 (2) şi punerea
sa de acord cu dispoziţiile corespunzătoare din Legea nr. 31/1990, precum şi
modificarea art. 7 prin eliminarea trimiterii la art. 6.



    Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare.
                Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, proiectul de lege, menţionat mai sus, a fost examinat de cele două
Comisii în şedinţele din 8 şi 28 mai 2002, dezbaterile fiind finalizate la 28 mai
2002.
            La lucrări au fost prezenţi 28 deputaţi, din totalul de 31 membri ai
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi la Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 23
membri .
            În urma dezbaterii, membrii celor două Comisii au hotărât, cu
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor  spre dezbatere
şi adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului  nr.181/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 314/2001
pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale în forma adoptată de
Senat la 11 aprilie 2002.

              PREŞEDINTE,                                             PREŞEDINTE,
            Dan Radu Ruşan                                             dr. Ionel Olteanu

               SECRETAR,
Lucia-Cornelia Lepădatu

               Consilieri parlamentari
                                                                                                                         Doina Leonte

         Ion Ciopală
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           C � t r e,
 BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI   DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.181/2001 privind modificarea
şi completarea Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea
situaţiei unor societăţi comerciale trimis Comisiilor pentru
examinare  în  fond, în procedură de urgenţă, cu adresa
nr.197/ 18.04.2002

               PRE�EDINTE,
PRE�EDINTE,

          Dan Radu RUŞANU                               dr. Ionel OLTEANU
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