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SINTEZA LUCRˆRILOR COMISIEI
din 4.11.1998

1. Dezbaterea ”i avizarea propunerii legislative pentru modificarea ”i
completarea Legii nr.195/1997 privind aprobarea Ordonanþei de urgenþª a Guvernului
nr.32/1997 pentru modificarea ”i completarea Legii nr.31/1990 privind societªþile
comerciale. Iniþiator: dl.dep.Aron Ioan Popa. Comisia este sesizatª pe fond.

Comisia, dupª dezbateri, respinge aceastª propunere legislativª.
2. Dezbaterea ”i avizarea proiectului de Lege pentru sprijinirea

exporturilor. Iniþiator: dl.sen.Viorel Cataramª. Comisia este sesizatª pentru aviz.
Invitaþi: Ministerul Finanþelor.

Comisia amªnª în unanimitate acest poiect de lege pentru cª nu este nici un
delegat din partea Ministerului Finanþelor, pe de o parte, iar pe de altª parte sª fie
coroboratª cu alte acte normative, ce se aflª în Parlament.

3. Dezbaterea ”i avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr.20/1998 privind constituirea ”i funcþionarea fondurilor cu
capital de risc. Iniþiator: Ministerul Reformei ”i Ministerul Privatizªrii. Comisia este
sesizatª pentru aviz. Invitaþi: Ministerul Reformei ”i Ministerul Privatizªrii.

S-a dezbªtut proiectul Senatului ”i, cu majoritate de voturi, s-a dat aviz
favorabil.

4. Dezbaterea ”i avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr.39/1998 privind activitatea de standardizare naþionalª în
România, (continuare de la art.25 la art.30).  Comisia este sesizatª în fond.

Iniþiatorul a rugat sª se amâne pentru documentare. Comisia a fost de
acord.

5. Dezbaterea ”i avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr.80/1998 privind prelungirea duratei de valabilitate a licenþei NMT ”i
stabilirea taxei aferente. Comisia este sesizatª în fond.

Comisia avizeazª, dupª dezbatere, acest proiect de lege cu amendamente
admise ”i respinse.



6. Dezbaterea ”i avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr.94/1998 pentru modificarea anexelor nr.1 ”i 2 la Legea
Telecomunicaþiilor nr.74/1996. Comisia este sesizatª în fond.

Dupª dezbateri, se avizeazª favorabil, cu unanimitate de voturi.
7. La �Diverse� se supun discuþiei proiectul de Lege privind aprobarea

Ordonanþei Guvernului nr.108/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr.157/1998
pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România ”i Fondul pentru Cooperare
Economicª Internaþionalª, Japonia, privind Proiectul de dezvoltare a Portului
Constanþa-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998 ”i proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanþei Guvernului nr.109/1998 pentru modificarea anexei la Legea
nr.156/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România ”i Fondul pentru
Cooperare Economicª Internaþionalª, Japonia, privind Proiectul de reabilitare a
drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998, pentru aviz. Dupª dezbateri se dª
aviz favorabil, cu unanimitate de voturi.
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