
PROCES VERBAL
al ”edinþei Comisiei din 04.02.1998

La lucrªrile Comisiei sunt prezenþi 23 de deputaþi, absenþi 5.
Lucrªrile Comisiei sunt conduse de domnul pre”edinte Iuliu Vida.
Comisia a adoptat cu unanimitate urmªtoarea ordine de zi:

                   1.Dezbaterea spre avizare simplª a proiectului de Lege  a Ordonanþei de
Urgenþª a Guvernului nr.87/1997 pentru modificarea art.8 alin.l din Ordonanþa
Guvernului nr.59/1994 privind reglementarea operaþiunilor de import-export care se
deruleazª prin cliring, barter ”i cooperare economicª internaþionalª, în baza acordurilor
comerciale ”i de plªþi guvernamentale;

2. Dezbaterea spre avizare în fond a Acordului Comercial ”i de
Cooperare Economicª între Guvernul României ”i Guvernul Republicii Venezuela,
semnat la Bucure”ti la 4 iulie 1996;

3. Dezbaterea spre avizare în fond a propunerii legislative privind regimul
concesiunilor;  ( comun cu Comisia juridicª de disciplinª ”i imunitªþi )

4.  Alte probleme curente ale activitªþii Comisiei.

Comisia a dezbªtut ”i avizat cu unanimitate de voturi, proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanþei de Urgenþª a Guvernului nr.87/1997- înscris la primul
punct al Ordinei de zi.

Punctul 2 al Ordinei de zi- Acordul Comercial ”i de Cooperare
Economicª între Guvernul României ”i Guvernul Republicii Venezuela- a fost discutat
”i avizat cu unanimitate de voturi,  întocmindu-se raport ce va fi prezentat Ple nului
Camerei spre dezbatere ”i adoptare.

Dezbaterea propunerii legislative a Grupului parlamentar PDSR cu privire
la regimul concesiunilor, înscrisª la punctul 3 al ordinei de zi,  a fost amânatª pentru
”edinþa urmªtoare,  întrucât Guvernul cu adresa  nr. E 324/31.XII.1997, a înaintat la
Senatul României  proiectul de Lege privind regimul concesiunilor. Potrivit art.73
alin.5 din Constituþie, propunerile legislative se supun mai întâi adoptªrii în Camera în
care au fost prezentate. In aceste condiþii, þinând seama de aceste prevederi, cât ”i de
obiectul comun de reglementare, este necesar ca cele douª proiecte sª fie analizate
împreunª pentru a se evita soluþii contradictorii ”i discutarea separat a douª proiecte cu
acela”i obiect. In acest sens, Comisia a solicitat prin adresa nr. XVIII/I/38/04.02.1998
Biroului Permanent al Camerei Deputaþilor sª facª demersurile necesare la Guvern ”i
Senat pentru ca proiectul iniþiat de Guvern sª fie transmis Camerei Deputaþilor, astfel
ca examinarea celor douª proiecte sª fie fªcutª cu respectarea prevederilor art.63
alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaþilor.

La punctul 4 al ordinei de zi, pre”edintele Comisiei, domnul deputat Iuliu
Vida a informat despre:

1).  problemele legate de soluþionarea sesizªrilor ”i scrisorilor adresate
Comisiei, propunând modalitatea de lucru pentru rezolvarea acestora.



2).   activitatea Comisiei privind propunerile legislative ce vor fi dezbªtute în
comun cu alte Comisii ale Camerei Deputaþilor care u fost de acord cu propunerea de
constituire a unor colective comune care sª gªseascª modalitªþi de prezentare a
propunerilor legislative iniþiate de grupuri parlamentare pe aceea”i temª-
întreprinderile mici ”i mijlocii

Dupª numeroase intervenþii ale membrilor Comisiei, s-a hotªrât ca acest
colectiv  sª fie format din 8 membri, nominalizaþi de grupurile parlamentare ”i sª
prezinte Comisiei un material analitic cu elemente comune ”i elemente diferite,
material care va fi supus dezbaterii.
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