
 

 

 
 

Proces verbal 
al şedinţei Comisiei din ziua de 05.11.1997 

 
                   La lucrările Comisiei sunt prezenţi 24 deputaţi, absenţi 4 
deputaţi.  
  La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 
    Domnul Radu Mironovici - din partea Ministerului 
Industriilor; 
    Domnul Camenco Petrovici - preşedintele CEC; 
    Doamna Lucia Negoiţă - director juridic CEC; 
    Domnul Valentin Ionescu - consilier prezidenţial: 
  Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Iuliu Vida, 
preşedintele Comisiei. 
  Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea 
ordine de zi: 
  1. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 
64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi 
Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere;  
  2. Dezbaterea spre avizare a proiectului de Lege privind 
reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni;  
  3. Dezbaterea - în continuare - a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic 
al francizei; 
  4. Probleme curente ale activităţii Comisiei. 
  Grupul Parlamentar PDSR, compus din: Hildegard Puwak, 
Albu Alexandru, Leonard Cazan, Mihu Traian, Marin Gheorghe, 
Ionescu Gheorghe şi Serac Florian, nu a participat la dezbaterile 
Ordonanţei de Urgenţă nr. 64/1997, conform Hotărârii Grupului 
Parlamentar PDSR din Camera Deputaţilor de a nu participa în 
Comisii sau în Plen la dezbaterea Ordonanţelor de Urgenţă emisă după 
1 oct. 1997.  
  Comisia a dezbătut următoarele proiecte de legi: 
  - Ordonanţei de Urgenţă privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de 
Reconstrucţie a Zonelor Miniere. 
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  In urma dezbaterii pe articole, Ordonanţa de Urgenţă a fost 
aprobată de Comisie cu două amendamente, întocmindu-se raport în 
acest sens, raport care va fi supus spre dezbatere şi adoptare în Plenul 
Camerei. 
  - Proiectul de Lege privind reorganizarea Casei de 
Economii şi Consemnaţiuni. 
  La lucrările Comisiei, pentru susţinerea proiectului au 
participat: preşedintele CEC - domnul Camenco Petrovici şi director 
Lucian Negoiţă care au prezentat importanţa reorganizării Casei de 
Economii şi Consemnaţiuni, răspunzând întrebărilor formulate de 
către domnii deputaţi. 
  Comisia a avizat favorabil proiectul de Lege, avizul 
urmând a fi trimis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci - comisie 
sesizată în fond cu acest proiect. 
  - Ordonanţa Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic 
al francizei. 
  Susţinerea acestui proiect de Lege a fost făcută de domnul 
Valentin Ionescu - consilier prezidenţial. 
  In cadrul discuţiilor generale, au fost formulate o serie de 
întrebări referitoare la franciză, la reglementările ce le aduce, legislaţia 
din care s-a inspirat la conceperea proiectului de Lege, filozofia 
acestei legi - întrebări ce au suscitat o dezbatere constructivă. 
  In urma dezbaterilor, Comisia a aprobat, cu unanimitate de 
voturi, articolele proiectului de Lege, cu 17 amendamente admise şi 3 
amendamente respinse, raportul urmând a fi înaintat spre dezbatere şi 
adoptare în Plenul Camerei. 
  Din numărul total al membrilor Comisiei (28) au absentat 
4, după cum urmează: Călin Popescu Tăriceanu - ministru şi 
Decuseară Jean - Grup Parlamentar PNL, Sorin Dimitriu- preşedinte 
FPS - Grup Parlamentar PNŢCD, Băbălău Constantin - Grup 
Parlamentar PRM. 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iuliu Vida 
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