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Cu adresa nr. 712 din 28.01.2002, Biroul Permanent, conform art. 86 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat pentru examinare şi avizare Comisia pentru
Buget, Finanţe şi Bănci cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 177/2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării
procesului de privatizare a Societăţii Comerciale RAFO S.A. Oneşti.

In urma examinării în şedinţa din 11.06.2002, Comisia, cu 20 voturi pentru şi 4
împotrivă, propune ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele
amendamente:

Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare

1. Art. 6 alin. (3)

�(3) Acţiunile emise de
societate ca urmare a
conversiilor, aparţinând
creditorilor prevăzuţi la art. 3,
se transferă către APAPS pe
bază de protocol, în vederea
vânzării acestora către
investitorul strategic la un preţ
pe acţiune rezultat din
raportarea sumei cu titlu de

Alin. (3) al art. 6 se reformulează
şi va avea următorul cuprins:
�(3) Acţiunile emise de societate
ca urmare a conversiilor,
aparţinând creditorilor prevăzuţi
la art. 3, se transferă către
APAPS pe bază de protocol, în
vederea vânzării acestora către
investitorul strategic la un preţ
pe acţiune rezultat din raportarea
sumei cu titlu de plăţi
suplimentare efectuate de către

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr. 177/2001

privind unele măsuri de redresare financiară în
vederea finalizării procesului de privatizare a

Societăţii Comerciale RAFO S.A. Oneşti
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plăţi suplimentare prevăzută la
capitolul 9 din contractul de
vânzare-cumpărare, la
valoarea nominală a unei
acţiuni.�

cumpărător pentru
achiziţionarea acţiunilor în
cauză, în conformitate cu
capitolul 9 din contract, la
numărul de acţiuni aferent
conversiei în cauză.�
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