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Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

Bucureşti, Nr. 21/I/340/08.05.2002

R  A  P  O  R  T   C O M U N
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.37/2002 pentru modificarea alin. (3) al art. 21 din Legea nr. 133/1999
privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea

întreprinderilor mici şi mijlocii

     În conformitate cu prevederile art. 89 şi 107 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru politică economică, reformă şi
privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate spre
dezbatere şi avizare în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr.37/2002 pentru modificarea
alin. (3) al art. 21 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea
întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea întreprinderilor mici şi mijlocii,
trimis cu adresa nr. 224/ 29.04.2002.

     La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:
- Avizul nr.398/22.03.2002 al Consiliului Legislativ.
Proiectul de Lege vizează modificarea alin. (3) al art. 21 din Legea nr.

133/1999, în sensul introducerii opţiunii derulării programelor de finanţare
prin intermediul organizaţiilor sau instituţiilor de drept privat. Totodată,
termenul de licitaţie a fost înlocuit cu sintagma procedură de achiziţie
publică, care corespunde legislaţiei în vigoare în domeniu.

         Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare,
potrivit prevederilor art. 74 alin.(2) din  Constituţie.

          Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, membrii Comisiei au examinat acest proiect de Lege, în şedinţa
din data de 8 mai 2002.

            La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate
cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
reprezentanţii:

   1.Ministerul pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţie: doamna    , domnul          ;

           2. Ministerului Finanţelor Publice: doamna .
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La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi, din totalul de
31 membri ai Comisiei.

  Proiectul de lege a fost primit de la Secretariatul General al
Guvernului.

În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea fără modificări a proiectului
de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr.37/2002 pentru
modificarea alin. (3) al art. 21 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea
întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea întreprinderilor mici şi mijlocii, în
unanimitate ( de voturi).
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