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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de 10 noiembrie 1999 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 10 
noiembrie 1999 între orele 8,00 – 16,30. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege /propuneri legislative: 
 

I. FOND 
 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia 
termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate precum şi pentru acordarea 
de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei.(PL435) 

S-a amânat. 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 143/1999 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi 
al altor impozite indirecte.(PL378) 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma prezentată. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 166/1999 
privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte.(PL438) 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport cu amendamente. 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1999 
pentru ratificarea Addendei la memorandum-urile de finanţare PHARE privind 
Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundaţii, încheiată la 
Bucureşti la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană şi Guvernul 
României.(PL431) 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma prezentată. 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

Bucureşti    11.11.1999 
Nr. XVIII/2/828 



 2

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 13/1999 pentru acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare unor 
agenţi economici din minerit.(PL381) 

S-a amânat. 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1999 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994 privind 
actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile 
publice.(PL380) 

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

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1999 
privind constituirea fondurilor de garantare.(PL364) 

S-a amânat. 
8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 

Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe 
venit, semnat la Helsinki, la 27 octomrbrie 1997.(PL373) 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma prezentată. 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 105/1999 pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la 
Scrisoarea de acord din România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, privind acordarea unui avans din împrumutul de asistenţă tehnică 
destinat Dezvoltării Instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti, la 26 
ianuarie 1999.(PL413) 

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

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 51/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România 
reprezentată de Ministerul Finanţelor şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, privind acordarea unui avans în valoare de 1,5 milioane USD din 
viitorul împrumut de asistenţă tehnică în valoare de 25 milioane USD destinat 
dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnat la 26 ianuarie 1999, la 
Bucureşti.(PL411) 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în adoptată de Senat. 

11. Propunerea legislativă de modificare şi completare a art. 56 din Legea 
nr. 58/1998 "Legea bancară".(PL156) 

S-a amânat. 
12. Propunerea legislativă privind scutirea de la plata taxei pe valoarea 

adăugată a lucrărilor de investiţii, de reparaţii curente în sistemul învăţământului 
de stat şi în cel particular acreditat.(PL242) 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport de respingere. 
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II. AVIZE 
 

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 164/1999 
privind înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului şi a Fondului de dezvolatare a 
agriculturii.(PL437) în procedură de urgenţă 

S-a amânat. 
14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 148/1999 

privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de 
locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.(PL394) 

S-a amânat. 
15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 147/1999 

privind asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii.(PL390) 
În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 

unui aviz  în forma prezentată. 
16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 111/1999 privind finanţarea organizării şi desfăşurării concursului naţional de 
ocupare a posturilor didactice vacante din învaţamântul preuniversitar de stat în 
anul şcolar 1999 - 2000.(PL424) în procedură de urgenţăi 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz  în forma prezentată. 

17. Propunerea legislativă pentru delimitarea suprafeţelor cu pădure şi 
vegetaţie forestieră care fac obiectul revendicărilor, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 169/1998 şi de întârziere a tăierilor de masă lemnoasă de pe aceste 
terenuri.(PL331) 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz  de respingere. 

18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
26/1990, cu modificările şi completările din Legea nr. 12/1998 şi Ordonanţa 
Guvernului nr. 53/1998 privind Registrul Comerţului.(PL208) 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz  de respingere. 
 

Din numărul total de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci – 
26 – au absentat: 

- Traian Decebal Remeş  - Gr. Parlam. PNL - MINISTRU 
 

 
 
 

Dan Constantinescu 
 

PREŞEDINTE 
 
 
 
 


