
 
 
 
 
            
 

 
 

  
 

SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din ziua de 01 octombrie 1997 

 
 
 Comisia pentru Buget, Finanţe şi Banci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 01 

octombrie 1997, între orele 8,30 - 16,30. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/propuneri legislative: 
 
 

I. RAPOARTE 
 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 52/1997 privind 
contractarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru achiziţionarea de 
hardware, software, elemente de comunicare şi asistenţă tehnică pentru dezvoltarea 
sistemului de gestionare a finanţelor publice. (în procedură de urgenţă) 

În urma discuţiilor, în prezenţa iniţiatorilor, cu majoritate de voturi s-a elaborat raport 
favorabil. 

2. Proiectul Legii datoriei publice a României – continuarea dezbaterilor. 
S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului  nr. 12/1997 pentru 

ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare privind ajustarea sectorului de protecţie socială, în sumă de 50 
milioane de dolari SUA. 

În urma discuţiilor, în prezenţa iniţiatorilor, cu majoritate de voturi s-a elaborat raport 
favorabil. 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 33/1997 pentru 
ratificarea Acordului - cadru de cooperare financiară dintre România şi Banca Europeană de 
Investiţii, semnat la Luxemburg şi Bucureşti, la data de 4 şi, respectiv, 5 iunie 1997. 

În urma discuţiilor, în prezenţa iniţiatorilor, cu majoritate de voturi s-a elaborat raport 
favorabil. 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 13/1997 pentru 
ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol, în sumă de 350 milioane 
dolari SUA echivalent, semnat la Washington la 1 iulie 1997. 

S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1997 pentru 

ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca de Export-Import a Japoniei, în 
sumă de 50 milioane dolari SUA, semnat la Tokyo la 14 iulie 1997. 

S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

Bucureşti  01.10.1997 
Nr. XVIII/2/ 691 



II. AVIZE 
 
1. Proiectul de Lege privind salarizarea personalului din cadrul organelor autorităţii 

publice. (în procedurăde urgenţă) 
În urma discuţiilor, cu majoritate de voturi s-a elaborat aviz favorabil. 
2. Propunerea legislativă privind acordarea unor facilităţi producătorilor de vin. (în 

procedură de urgenţă) 
S-a amânat solicitându-se punctul dumneavoastră de vedere al Guvernului. 
3. Propunerea legislativă privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi 

Alimentaţiei a fondului special pentru achiziţionarea strugurilor pentru vinificaţie din 
producţia anului 1997. (în procedură de urgenţă) 

S-a amânat solicitându-se punctul dumneavoastră de vedere al Guvernului. 
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1997 privind 

acordarea unor facilităţi agenţilor economici din domeniul transporturilor la scoaterea din 
funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral neamortizate intgral. 

S-a amânat pentru şedinţa următoare. 
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1997 pentru 

ratificarea Memorandumuluide Înţelegere - Program de cooperare a Olandei cu România, 
1997, semnat la Bucureşti la 25 febriarie 1997. 

În urma discuţiilor, în prezenţa iniţiatorilor, cu majoritate de voturi s-a elaborat aviz 
favorabil. 

6. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 42/1990 pentru 
cinstirea eroilor martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor precum şi 
luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989. 

S-a amânat pentru şedinţa următoare. 
Din numărul total al membrilor comisiei - 25 - au absentat, după cum urmează: 

- Chichişan Miron   - Gr.Parlam.PUNR; 
- Ciumara Mircea    - Gr.Parlam.PNŢCD – MINISTRU; 
- Constantinescu Dan - Gr. Parlam. PNL 
- Papuc Aurel Constantin - Gr. Parlam.USD – PD. 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Traian Decebal Remeş 


