
 
 
 
            
 

 
 

  
 
 

 
SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din zilele de 15 şi 16  octombrie 1997 

 
 
 Comisia pentru Buget, Finanţe şi Banci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 15 ţi 16 

octombrie 1997 împreuna cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, între orele 8,30 - 
16,30. 

Comisiile au dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 

I. RAPOARTE 
 

1. Proiectul de Lege privind Statutul Bancii  Naţionale a României. 
În prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, Comisiile au hotărât elaborarea unui 

raport cu amendamente. 
2. Proiectul de Lege privind Legea activităţii bancare. 

Se vor continua dezbaterile în şedinţa următoare. 
3. Proiectul de Lege privind procedura lichidării judiciare a băncilor. 

Se vor continua dezbaterile în şedinţa următoare. 
 

Separat Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci a discutat următoarea ordine de zi: 
 

I. RAPOARTE 
 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1997 

privind regularizarea pierderilor înregistrate de Agenţia Naţională a Produselor Agricole – 
RA din activitatea anilor 1994-1996. 

Împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice, cu majoritate de voturi, s-a hotărât elaborarea unui raport în forma prezentată. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/1997 
privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991. 

Împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice, cu majoritate de voturi, s-a hotărât elaborarea unui raport în forma prezentată. 
        

II. AVIZE 
 

1. Proiectul de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 42/1990  pentru 
cinstirea eroilor martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi 
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luptătorilor  pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989.  
S-au amânat discuţiile pentru şedinţa următoare. 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 61/1997  pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea activităţii 
producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de artă şi 
ştiinţifice. 

S-au amânat discuţiile pentru şedinţa următoare. 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 60/1997 privind 

stabilirea numărului mediu de personal din industria minieră şi din activităţile de 
prospecţiuni şi explorări geologice. 

S-au amânat discuţiile pentru şedinţa următoare. 
4. Propunerea legislativă  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 133/1996  pentru 

transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare.  
Comisia, cu majoritate de voturi a hotărât elaborarea unui aviz favorabil. 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru Buget, Finanţe si Bănci- 25 - au 
absentat, dupa cum urmează: 

- Ciumara Mircea    - Gr.Parlam. PNŢCD – MINISTRU; 
- Corâci Ioan Cezar  - Gr.Parlam. PNL; 
- Dumitraşcu Laurenţiu - Gr.Parlam. PNŢCD; 
- Matiş Jeno   - Gr.Parlam. UDMR; 
- Papuc Aurel Constantin - Gr. Parlam.USD – PD, iar din numărul total al 

membrilor Comisiei Juridice, de disciplină şi imunităţi – 24 – au absentat după cum 
urmează: 

- Achimescu V. Stfean  - Independent; 
- Bujor Liviu   - Gr.Parlam. PNL; 
- Dejeu Gavril   - Gr.Parlam. PNTCD – MINISTRU; 
- Severin Adrian   - Gr.Parlam. USD – PD; 
- Stoica Valeriu   - Gr.Parlam. PNL. 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Traian Decebal Remeş 
 


