
 

 

 
 

Proces verbal 
al şedinţei Comisiei din ziua de 29 oct.1997 

 
                  La lucrările Comisiei sunt prezenţi 25 deputaţi, absenţi motivaţi 3 
deputaţi. 
  Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul vicepreşedinte al 
Comisiei - Liviu Spătaru, preşedintele participă la o întâlnire oficială. 
           Comisia a adoptat cu unanimitate următoarea ordine de zi: 
  1. Dezbaterea spre avizare în fond a Ordonanţei Guvernului nr. 
15/1997, privind stabilirea termenului de convocare a adunării generale 
extraordinare a acţionarilor la societăţile comerciale pentru care Fondul 
Proprietăţii de Stat a dispus dizolvarea; 
  2. Dezbaterea spre avizare în fond a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al 
francizei; 
  3.   Alte probleme ale activităţii Comisiei. 
  Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Legi: 
                    - Ordonanţa Guvernului nr. 15/1997, privind stabilirea termenului 
de convocare a adunării generale extraordinare a acţionarilor la societăţile 
comerciale pentru care Fondul Proprietăţii de Stat a dispus dizolvarea. 
  In urma dezbaterilor, Comisia a aprobat cu majoritate de voturi 
articolele din proiectul de lege - întocmindu-se raport în acest sens care va fi 
depus spre dezbatere şi adoptare în plenul Camerei. 
  - Ordonanţa Guvernului nr. 52/1997 - a continuat dezbaterea pe 
articole. La unele articole, deputaţii au formulat amendamente care necesită să 
fie analizate de iniţiator, fapt pentru care dezbaterile au fost sistate. A fost 
înaintată la Guvern o adresă însoţită de amendamentele prezentate la proiectul 
de lege. 
  - S-a discutat, propunerea de revenire la Raportul asupra 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 
privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing şi s-a hotărât 
completarea textului art. 25 alin.(1) din Ordonanţă - în acest sens s-a întocmit 
Raport suplimentar care a fost înaintat Biroului Permanent spre a fi supus 
dezbaterii pentru adoptare - împreună cu Raportul iniţial înaintat la 23.X.1997. 
  Au fost discutate probleme organizatorice legate de activitatea 
Comisiei. 
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