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  La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi, 4 absenţi. 
  Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Iuliu Vida, preşedintele 
Comisiei. 
  Ordinea de zi propusă pentru această şedinţă a fost următoarea: 
  1. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă, a 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 37/1999 pentru completarea art. 9 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale. 
 
  2. Dezbaterea spre avizare în fond, a proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de 
leasing, modificată şi aprobată prin Legea nr. 90/1998. 
 
  3. Dezbaterea spre avizare a propunerii legislative privind regimul 
juridic aplicabil societăţilor comerciale de tip holding. 
 
  4. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 
 
  Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate de către 
cei prezenţi. 
  Din dezbaterea primului punct din ordinea de zi pentru 
completarea art. 9 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 
privind privatizarea societăţilor comerciale, a reieşit acceptul majorităţii pentru 
avizare în fond, urmând a se întocmi şi înainta raportul pentru dezbatere în plen 
în forma prezentată în Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului nr. 37/1999. 
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  La punctul 2 al ordinei de zi,  proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de 
leasing, modificată şi aprobată prin Legea nr. 90/1998 a fost respins, deoarece 
prevederile acestui proiect sunt tardive ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 
99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, Titlul 
II - Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind 
operaţiile de leasing şi societăţile de leasing art. IV pct. 21 cu privire la noul 
cuprins al art. 25, urmând a se întocmi Raportul de respingere care va fi 
înaintat Plenului spre dezbatere. 
  Dezbaterea propunerii legislative privind regimul juridic 
aplicabil societăţilor comerciale de tip holding, înscris la pct. 3 al ordinei de zi, 
a fost amânată pentru luna septembrie a.c., în vederea cumulării unor materiale 
documentare, care să permită completarea acestei propuneri. 
  La punctul 4, preşedintele Comisiei a comunicat celor prezenţi 
proiectele de legi şi propunerile legislative primite de Comisie pentru dezbatere 
în fond sau avizare, stabilindu-se şi ordinea de zi pentru şedinţa următoare. 
 
 
 
     PREŞEDINTE, 
  Iuliu Vida    
                Experţi: 
         Elena Tudor 
         Ştefan Condeescu  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


