
 
 
 
 
            
 

 
 
 

 
 
 

PROCES – VERBAL 
al şedinţei Comisiei din ziua de 26 noiembrie1997 

 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 23 deputaţi, fiind absenţi 2 motivat , iar 
nemotivat -. 

La lucrările comisiei  au participat următori invitaţi : 
- doamna Gheorghiţa Oprea  - secretar de stat M.F.; 
- domnul Buşilă Nicolae   - şef serviciu M.F.; 
- domnul Petrovici Camenco  - preşedinte CEC; 
- domnul Andreescu Constantin  - consilier CEC; 
- doamna Negoiţă Elena   - director CEC. 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Traian Decebal Remeş preşedintele 

comisiei. 
Comisia a adoptat cu 23  voturi pentru  următoarea ordine de zi: 
 

I. RAPOARTE 
 

1. Proiectul de Lege privind finanţele publice locale. (Raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic) 

În prezenţa invitaţilor comisia a început dezbaterile generale pe marginea 
proiectului de Lege, urmând dezbateri de fond în şedinţele următoare.  

2. Proiectul de Lege privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni. 
În prezenţa invitaţilor comisia a început dezbaterile generale pe marginea 

proiectului de Lege, urmând dezbateri de fond în şedinţele următoare. 
 
 

II AVIZE 
 
1) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 69/1997 privind 

acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare determinate de creşterea 
consumului de energie termică în lunile sezonului rece şi de majorarea preţului 
acestuia, pentru unele categorii ale populaţiei, precum şi modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/1997. 

În prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz favorabil. 
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2) Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/1997 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 56/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
judecătorilor, Curţii Supreme de Justiţie, ale magistraţilor asitenţi şi ale celorlalte 
categorii de personal. 

În prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz în forma 
adoptată de Senat. 

3) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/1997 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în 
siguranţă a fondului constituit existent. 

În prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz favorabil. 
4) Proiectul de Lege privind Casa Socială a Constructorilor. 

În prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz favorabil. 
5) Proiectul de Lege privind integrarea sistemului de asigurări sociale al 

personalului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică în sistemul 
asigurărilor sociale de stat. 

În prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz favorabil. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Traian Decebal Remeş 
 
 
 


