
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

Bucureşti,
Nr. XVIIII/I/

R  A  P O  R T
asupra proiectului  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă

 a Guvernului nr.28/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru
 Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a unui credit acordat

Societăţii Comerciale Tractorul UTB - S.A. Braşov,
 lege ordinară.

Comisia a fost sesizată în fond, spre dezbatere şi avizare, în procedură de

urgenţă, cu proiectul  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.28/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea

Participaţiilor Statului a unui credit acordat Societăţii Comerciale Tractorul UTB - S.A.

Braşov, prin adresa nr. 197/26.03.2001.

În urma examinării proiectului mai sus enunţat, în şedinţa din data de

11.04.2001, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare în forma

adoptată de Senat.

Comisia a dezbătut şi alte amendamente pe care le-a respins, după cum urmează:

Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse şi
respinse de Comisie

Autori

Motivaţie autor
Motivaţia respingerii

0 1 2 3
1 Se propune respingerea în

întregime a proiectului  de
Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.28/2001
privind garantarea de către
Autoritatea pentru
Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului a

  ■ Ordonanţa în cauză nu se
încadrează în prevederile Legii
nr. 72/1996 privind finanţele
publice în sensul că acordă o
subvenţionare ascunsă pentru o
societate comercială cu capital
majoritar de stat.
   ■ Împuternicirea APAPS, de a
garanta printr-un depozit bancar
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0 1 2 3
unui credit acordat
Societăţii Comerciale
Tractorul UTB - S.A.
Braşov.

Autor: dep. Iului Vida
           dep. Francisc Pecsi

creditul de 10 miliarde de lei,
este o încercare de a încălca
legislaţia în vigoare privind
activele bancare, comerciale şi
de concurenţă, respectiv printr-o
decizie administrati-vă
guvernamentală este obligată
Banca de Export – Import a
României EximbanK S.A.să
acorde credite preferenţiale, fără
garanţie patrimonială sau
financiară, constituită sau
asumată prin obligaţii civile de
către beneficiar.
   ■ Tot prin decizie
administrativă stabileşte dobânda
de 5% pentru creditul acordat,
ceea ce reprezintă o încălcare a
reglementărilor bancare şi a
concurenţei loiale.

              PREŞEDINTE,

           Dan Radu Ruşanu
                                                         SECRETAR,

                                     Lucia Cornelia Lepădatu

                     
                                                                   Experţi parlamentari,

 
                                                                        Ştefan Condeescu

                                                                        Doina Leonte

                                                                                    Alina Hodivoianu
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C ă t r e,
 BIROUL PERMANENT AL
 CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului  de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2001 privind garantarea

de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a unui

credit acordat Societăţii Comerciale Tractorul UTB - S.A. Braşov, trimis Comisiei,

pentru examinare în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. 197/26.03.2001.

Menţionăm că acest proiect a fost adoptat de Senat în şedinţa din 15

martie 2001.

La întocmirea Raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului

Legislativ precum şi avizele primite de la următoarele comisii:

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci      ???

PREŞEDINTE,

Dan Radu Ruşanu
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