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PROCES – VERBAL 
 

al  şedinţei comisiei din ziua de 16 decembrie 1998 
 
 
 
La lucrările comisiei în ziua de 16 decembrie 1998 sunt prezenţi 24 

deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următori invitaţi: 
- domnul Sorin Frunzăvede   - ministru M. Turismului; 
- domnul Petre Ştefan    - s. de stat M.Agric.şi Alim.; 
- domnul Tararache    - director D.Buget-CD; 
- domnul Onofrei Gheorghe   - C.Dep.; 
- domnul Caroş Victor   - s. de stat M. Privatizării; 
- domnul Aleodor Frâncu   - s. de stat M. Transporturilor; 
- doamna Manolescu Maria   - dir.gen. M. Fin. 
 
Lucările comisiei sunt conduse de domnul Dan Constantinescu, 

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

I. RAPOARTE 
 

1 Proiectul Bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 1999 şi 
proiectţia acestuia pentru anul 2000.(PL1392BP) 
2 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 43/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata 
creanţelor fiscale către bugetul de stat şi bugetului asigurărilor 
sociale de stat în cazul încheierii contractului de vânzare – 
cumpărare de acţiuni ale S.A. “TRACTORUL” S.A. Braşov. 
(PL394) procedură de urgenţă 
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3 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
89/98 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 65/1944 privind activitatea de expertiză contabilă şi a 
contabililor autorizaţi.(PL231) 
4 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
91/1998 privind acoperirea şi restituirea diferenţelor de curs 
valutar pentru sumele în valută depuse de cetăţenii români în 
contul Băncii Române de Comerţ Exterior - S.A., potrivit 
legislaţiei în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989.(PL339) 
5 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
127/1998 privind măsuri pentru oprirea subcapitalizării, prin 
rectificarea bilanţului contabil pe anul 1997 la Banca Română de 
Comerţ Exterior - S.A., (BANCOREX).(PL340) 
6 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 20/1998 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la 
cumpărarea grâului din reculta anului 1998 pentru panificaţie, 
destinat consumului intern, societăţilor comerciale de marărit 
şi/sau de panificaţie(PL284) – Raport comun cu Comisia pentru 
agricultură –  

 
II. AVIZE 

 
7 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
44/1998 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996.(PL392) 
în procedură de urgenţă 
8 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.  42/1998 pentru modificarea art. 28 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării, dezvoltării şi 
inovării.(PL393) în procedură de urgenţă 
9 Proiectul de Lege privind asigurarea pentru accidente de muncă 
şi boli profesionale.(PL391) 
10 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 47/1998 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al 
aviaţiei civile.(PL401) 
 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 

I. RAPOARTE 
 

1 Proiectul Bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 1999 şi proiectţia 
acestuia pentru anul 2000.(PL1392BP) 

În prezenţa invitaţilor domnii deputaţi Partal Petre, Iuliu Păcurariu, Grupul 
Parlamentar PD, Ana Gheorghe, Grigoraş Neculai, Grupul Parlamentar PDSR  au 
solicitat orecizări legate de construcţia bugetului în special prevederi referitoare la 
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construcţia hotelului pentru parlamentari, asigurarea vizelor necesare demarării 
activităţii şi sursele financiare aferente. 

După prezentarea datelor solicitate comisia, cu majoritate de voturi, a 
hotărât întocmirea unui raport în forma prezentată. 

2 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 43/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata creanţelor fiscale către 
bugetul de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat în cazul încheierii 
contractului de vânzare – cumpărare de acţiuni ale S.A. “TRACTORUL” S.A. 
Braşov. (PL394) procedură de urgenţă 

În prezenţa deputaţilor domnii deputaţi Teculescu Constantin, Grigoraş 
Neculai, Ana Gheorghe Grupul Parlamentar PDSR, dan Constantinescu, Corîci 
Cezar, Grupul Parlamentar PNL, Partal Petre, Iuliu Păcucrariu, Grupul Parlamentar 
PD, Ciumara Mircea, Morariu Teodor Gheorghe, Grupul Parlamentar PNŢCD, au 
solicitat lămuriri legate de necesitatea si oportunitatea ordonanţei, ce datorii la zi are 
societatea “TRACTORUL S.A.”, ce condiţii şi facilităţi sunt acordate prin actul 
normativ viitorilor investitori. 

Din dicuţii a reeşit că datorită faptului că investitorii respectivi au făcut 
demersuri de retragere de la nagocieri, ordonanţa nu mai are obiect aceasta 
neputându-se aplica şi altor eventuali investitori şi în concluzie comisia, cu majoritate 
de voturi, a hotărât întocmirea unui raport de respingere. 

3 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/98 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1944 privind 
activitatea de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi.(PL231) 

S-a amânat. 
4 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 91/1998 

privind acoperirea şi restituirea diferenţelor de curs valutar pentru sumele în valută 
depuse de cetăţenii români în contul Băncii Române de Comerţ Exterior - S.A., 
potrivit legislaţiei în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989.(PL339) 

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui raport în forma 
adoptată de Senat. 

5 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 127/1998 
privind măsuri pentru oprirea subcapitalizării, prin rectificarea bilanţului contabil 
pe anul 1997 la Banca Română de Comerţ Exterior - S.A., 
(BANCOREX).(PL340) 

S-a amânat. 
6 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 20/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 
privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea grâului din reculta anului 
1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de 
marărit şi/sau de panificaţie(PL284) – Raport comun cu Comisia pentru 
agricultură –  

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui raport în forma 
adoptată de Senat. 
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II. AVIZE 
 

7 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 44/1998 
pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996.(PL392) în procedură de urgenţă 

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui aviz în forma 
prezentată. 

8 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.  42/1998 pentru modificarea art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997 
privind stimularea cercetării, dezvoltării şi inovării.(PL393) în procedură de 
urgenţă 

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui aviz în forma 
prezentată. 

9 Proiectul de Lege privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale.(PL391) 

S-a amânat. 
10 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/1998 

privind constituirea şi utilizarea Fondului special al aviaţiei civile.(PL401) 
Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui aviz în forma 

prezentată. 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dan Constatinescu 


