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Comisia pentru politică  economică, 

 reformă şi privatizare 
 Bucureşti,  

Nr. 21/23/9.02.2005 
   

 
A  V  I  Z 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 119/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare 

a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital 
majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome 

subordonate autorităţilor administraţiei publice locale 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 89 şi 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2004 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, 
reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi 
comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor 
autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, Camera Deputaţilor fiind  
Cameră decizională, trimis cu adresa nr.  PLx 12/7.02.2005.   
 Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membri Comisiei 
au examinat proiectul de lege în şedinţa din 9 februarie 2005. 
 Proiectul de lege vizează modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi 
privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital 
majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate 
autorităţilor administraţiei publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul instituirii unor măsuri pentru 
realizarea programelor de restructurare şi de atenuare a impactului social creat de concedierile 
colective. 
 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 3 februarie 2005. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât în unanimitate ca proiectul de lege să fie avizat în forma adoptată de 
Senat. 
 
                PREŞEDINTE, 
      Mihai Tudose 
 

         SECRETAR 
         Vasile Cosmin Nicula 
 
                                                                                                                         Expert parlamentar 
                                                                                                                  Alina Hodivoianu  
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