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A V I Z 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  

de urgenţă a Guvernului nr.30/1997 privind  
reorganizarea regiilor autonome 

 
 

 
 

In conformitate cu prevederile art.86 si 102 din Regulamentul Camerei Deputatilor, comisia 

noastra a fost sesizată cu adresa nr.186/02.09.1997 pentru dezbaterea si avizarea acestui proiect de lege. 

Intrunită în şedinţa din 09.09.1997 comisia a examinat proiectul de lege supus dezbaterii si a 

constatat că sunt respectate condiţiile constituţionale. 

In situaţia de mai sus comisia a hotărát avizarea favorabilă, cu amendamente, a proiectului de lege 

dezbătut, aviz pe care-l înaintează Comisiei pentru politică economică, reformă si privatizare. 

 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 

Dan Ioan Popescu 
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A M E N D A M E N T E 
la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome 

 

 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus Motivaţie 

0 1 2 3 
 

1. 
 
Art.2. – (1) După elaborarea programelor prevăzute la 

art.1 alin.(2), regiile autonome care nu sunt supuse 
procedurii de dizolvare si lichidare vor fi reorganizate ca 
societăţi comerciale, în formele prevăzute de lege la data 
reorganizării. 

 

 
Art.2. – (1) După elaborarea programelor prevăzute la 

art.1 alin.(2), regiile autonome care nu sunt supuse procedurii 
de dizolvare si lichidare vor fi reorganizate ca regii autonome 
sau societăţi comerciale, în formele prevăzute de lege la data 
reorganizării. 

 

 
In practică se regăsesc ambele 

situaţii. 

 
2. 

 
Art.2. – (2) Societăţile comerciale pe acţiuni rezultate 

în urma reorganizării regiilor autonome avánd ca obiect 
activităţi de interes public naţional vor fi denumite companii 
naţionale sau societăţi naţionale, după caz si vor fi supuse 
procesului de privatizare. 

 
Art.2. – (2) In urma reorganizării regiilor autonome 

avánd ca obiect activităţi de interes public naţional vor rezulta 
societăţi comerciale denumite companii naţionale sau societăţi 
naţionale, care vor fi supuse procesului de privatizare si în 
cazuri excepţionale regii autonome. 

 
Exprimarea este mult mai corectă. 

0 1 2 3 
 

3. 
 
Art.3. – (2) Societăţile comerciale rezultate în urma 

reorganizării regiilor autonome preiau drepturi si 
obligaţii ale regiilor autonome din divizarea cărora au 
rezultat, în limitele si în condiţiile stabilite prin actele 
administrative individuale de reorganizare. 

 

 
Art.3. – (2) Societăţile comerciale rezultate în urma 

reorganizării regiilor autonome preiau drepturi si obligaţii ale 
regiilor autonome din transformarea sau divizarea cărora au 
rezultat, în limitele si în condiţiile stabilite prin actele 
administrative individuale de reorganizare. 

 

 
Se întálnesc ambele situaţii. 



 
4. 

 
Art.5. – (1) lit.a) de către ministerele de 

resort, în cazul companiilor naţionale sau societăţilor 
naţionale; 

 

 
Art.5. – (1) lit.a) de către ministerele de resort, 

în cazul companiilor naţionale, societăţilor naţionale sau regiilor 
autonome; 

 

 
Se aliniază la modificările 

anterioare. 

 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 

Dan Ioan Popescu 
 
 


