
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru politică                

economică, reformă şi privatizare 
 Bucureşti,  

Nr.21/91/16.03.2004 
 
 

A  V  I  Z 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea 
Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar 

 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor cu modificările şi completările intervenite prin Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr. 23/2003, Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 
privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în 
sistemul bancar, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, trimis cu adresa 
nr.PLx 117/10 martie 2004. 
 Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
membrii Comisiei au examinat proiectul de lege în şedinţa din 16 martie 2004. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât în unanimitate ca proiectul de lege să fie avizat 
în forma prezentată. 
 
                  PREŞEDINTE, 
      Dan Radu Ruşanu  
 
              SECRETAR 
         Iuliu Vida 
 
                                                                                               Consilier parlamentar, 
                                                                                                                     Doina Leonte 
  
                                                                                                                         
 
 

economic7



 
 
 
 
 

. Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a  Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligaţii 
bugetare ale Societăţii Comerciale "Rompetrol Rafinare" S.A. Constanţa - 
PL81/01.03.2004 

                                                                                                   Ora 14:00 
 
2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr.125/2003 pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr.12/1998 privind transportul 
pe căi ferate şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române 

(PL x 121/10.03.2004)                                                              Ora 14:30 
 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi 
funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar 

(PL x 117/10.03.2004)                                                              Ora 15:00 
 
4.  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

minelor nr.85/2003. (PL x 119/10.03.2004)                                         Ora 
15:30 
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