
Parlamentul  României
Camera  Deputaþilor

Comisia pentru industrii si servicii

                                                             Bucure”ti, 05.11.1998
                                                                                                  Nr. 830/XVIII/3

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAÞILOR

DOMNULUI PRE“EDINTE
ION DIACONESCU

Vª înaintªm, alªturat, Raportul la propunerea legislativª 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.

Proiectul de lege a fost trimis la comisie în procedurª normalª, iar la

întocmirea raportului comisia a avut în vedere ”i avizele transmise de urmªtoarele

comisii:

- Comisia pentru politicª economicª, reformª ”i privatizare,

- Comisia pentru buget, finanþe ”i bªnci,

- Comisia juridicª, de disciplinª ”i imunitªþi,

- Consiliul Legislativ.

        PRE“EDINTE,                                  SECRETAR,

                          Dan Ioan Popescu                               Istvan Antal

                                    

  Exp.parlam.
Viorela Gondo”
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R A P O R T
asupra 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

Cu adresa nr.169/08.10.1998 Biroul Permanent al Camerei Deputaþilor, în
conformitate cu art.86 din Regulamentul Camerei Deputaþilor, a sesizat pe fond, în
procedurª normalª, Comisia pentru industrii ”i servicii cu 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.

˛n ”edinþa din 04.11.1998, Comisia pentru industrii ”i servicii analizând
propunerea legislativª, având în vedere ”i avizele negative primite de la Consiliul
Legislativ, Comisia pentru politicª economicª, reformª ”i privatizare, Comisia pentru
buget, finanþe ”i bªnci ”i Comisia juridicª, de disciplinª ”i imunitªþi, precum ”i punctul
de vedere primit de la Guvern, a hotªrât ca propunerea legislativª sª fie respinsª de
plenul Camerei Deputaþilor.

Motivªm aceastª hotªrâre întrucât obiectul propunerii legislative a
domnului deputat Aron Ioan Popa, care urmªre”te prelungirea termenului prevªzut
pentru majorarea capitalului social al societªþilor comerciale, este deja realizat în
prezent prin Ordonaþa de urgenþª nr.16/1998 pentru prorogarea termenului prevªzut la
art.VI alin.(1) din Ordonanþa de urgenþª a Guvernului nr.32/1997 pentru modificarea ”i
completarea Legii nr.31/1990 privind societªþile comerciale, publicatª în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.359 din 22 septembrie 1998, ”i, deci, propunerea
legislativª adresatª Biroului Permanent nu mai are motivaþie.

       Faþª de cele prezentate mai sus, rugªm iniþiatorul spre a-”i reanaliza
iniþiativa legislativª propunând retragerea ei.

       PRE“EDINTE,                                  SECRETAR,

                          Dan Ioan Popescu                               Istvan Antal

  Exp.parlam.
Viorela Gondo”


