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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 269/2000 privind

urmărirea şi controlul post-privatizare a societăţilor comerciale trimis

Comisiei, pentru examinare în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr.

677/08.01.2001.

La întocmirea Raportului, Comisia a avut în vedere şi avizul primit

de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;

PREŞEDINTE,

Dan Radu Ruşanu
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R  A  P  O  R  T
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 269/2000 privind urmărirea
şi controlul post-privatizare a societăţilor comerciale,

 lege ordinară.

In urma analizării proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 269/2000 privind urmărirea şi
controlul post-privatizare a societăţilor comerciale în şedinţa din 21.02.2001,
Comisia a hotărât ca proiectul de Lege nu poate fi acceptat şi propune Plenului
respingerea având în vedere următoarele motive:

           - nu a produs efecte, deoarece urma să intre în vigoare pe data de
14 ianuarie 2001, conform art. 14;

           - nu mai are obiect de reglementare, Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 269/2000 fiind abrogată expres prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 296/2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 707 din 30.12.2000.

  

PREŞEDINTE,
        Dan Radu Ruşanu

          SECRETAR,
Lucia Cornelia Lepădatu

      Experţi parlamentari:
         Ştefan Condeescu
         Doina Leonte
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