
 
PROCES - VERBAL 

al şedinţei Comisiei din zilele de 20 - 21 mai 1997 
 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 24 deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat -
, în ziua de 20 mai, iar în ziua de 21 mai sunt prezenţi 23 deputaţi, fiind absenţi motivat 2, 
iar menotivat -. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 
- doamna Leonte Doina  - director gen. la Ministerul Finanţelor; 
- doamna Tomi Victoria  - şef servici u la Ministerul Finanţelor; 
- domnul Cristescu Nicolae   - director gen. la Ministerul Finanţelor; 
- domnul Bădescu Gheorghe - director gen. la Dir. Gen. a Vămilor; 
- domnul Regman Dan Ioan  - consilier la Dir. Gen. a Vămilor. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Dan Constantinescu preşedintele 
comisiei. 

Comisia a adoptat cu 24 voturi pentru  următoarea ordine de zi: 
 
I. PROIECTE DE LEGE CU CARE COMISIA ESTE SESIZATĂ  ÎN  FOND 
 
1. Proiectul de Lege pentru adoptarea Codului Vamal al Românie. (raport comun cu 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare) 
S-au continuat dezbaterile împreună cu Comisia pentru politică economică, reformă 

şi privatizare în prezenţa specialiştilor Direcţiei Generale a Vămilor. Lucrările vor continua 
într-o nouă şedinţă. 

 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 17/1997 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995, privind instituirea 
sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice. 

Proiectul de lege s-a dezbătut împreună cu reprezentanţii Ministerului de Finanţe. S-a 
finalizat analiza printr-un raport cu amendamente, cu unanimitate de voturi. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 12 
privind prelungirea termenului de depunere a bilanţurilor contabile ale agenţilor economice, 
pe anul 1996, în procedură de urgenţă. 

Cu unanimitate de voturi proiectul de lege a fost dezbătut şi s-a întocmit raport în 
forma adoptată de Senat. 

 
II. AVIZE 
1. Proiectul de lege privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii, în 

procedură de urgenţă. 
A fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 
 

Ion Botescu 
 

pPREŞEDINTE  
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