
 
 
 

 

 
 
 

PROCES - VERBAL 
al şedinţei Comisiei din ziiua de 28  mai 1997 

 
 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 23 deputaţi, fiind absenţi motivat 2, iar nemotivat -
. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 
- doamna Ioniţă Ştefania - director gen. la Ministerul Finanţelor; 
- doamnul Radu Pandele - şef servici u la Ministerul Finanţelor; 
- domnul Şeitan M.         - consilier la Min.Muncii şi Pr.Soc.; 
- domnul Aurel Vainer          - vicepreşedinte al Cam. de Com.şi Ind; 
- domnul Mircea Manoe        - dir.gen.ec. al Radiodifuziunii; 
- domnul Mihai Popescu - dir. Resurse umane al Radiodifuziunii; 
- domnul Vulpescu  - vicepreşedinte Curtea de Conturi; 
- domnul Hură Mihai  - consilier Curtea de Conturi; 
- doamna Stancu  - dir.ec. Curtea de Conturi. 
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 avizată ÎN FOND 
 
1. Propunerea legislativă privind majorările de întârziere şi dobânzile datorate până la 

31 decembrie 1996. 
Dezbaterile s-au desfăşurat cu participarea reprezentanţilor Ministerului Finanţelor. 

Ţinându-se cont de punctul de vedere al Guvernului s-a hotărât respingerea  acestei 
propuneri legislative cu majoritate de voturi. 

 
 
II.  AVIZE 
 
1. Proiectul de Lege privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de 

până la doi ani. 
Au fost invitaţi reprezentanţii Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Comisia a 

hotărât să avizeze  favorabil  cu majoritate de voturi. 
3. Propunerea legislativă privind tichetele gratuite de masă. 
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In urma dezbaterilor s-a hotărât amânarea luării unei decizii deoarece punctul de 
vedere de la Guvern, care a fost solicitat, nu s-a primit încă. 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 26/1990 privind 
Registrul Comerţului. 

Cu unanimitate de voturi s-a dat aviz favorabil . 
5. Proiectul de Lege pentru abrogarea Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de 

stat producătorilor agricoli, precum şi pentru abrogarea unor hotărâri de Guvern date în 
aplicarea acestei legi. 

Cu majoritate de voturi s-a hotărât avizarea favorabilă. 
6. Propunerea legislativă privind reînfiinţarea comunelor Costineşti şi Horia din jud. 

Constanţa. 
Având în vedere că punctul de vedere al Guvernului nu a intrat la comisiei s-a hotărât 

amânarea luării unei decizii datorită implicaţiilor bugetare pe care le presupune. 
 
 
III.  RAPOARTE comune cu comisia similară a Senatului 
 
1. Contul de execuţie bugetară pe anii 1995 şi 1996 ale Societăţii Române de 

Radiodifuziune. 
La discuţie au participat reprezentanţii Societăţii Române de Radiodifuziune. Cu 

ocazia analizării situaţiei financiare membrii comisiei au solicitat prezentarea de către 
invitaţi a datelor concrete şi actualizate în vederea luării unei decizii. 

2. Raportul asupra execuţiei bugetului propriu al Curţii de Conturi pe anul 1996. 
Cu majoritate de voturi s-a avizat favorabil . 
3. Raportul privind contul execuţiei bugetare pe anul 1993 a fondurilor destinate 

protecţiei sociale elaborat de Curtea de Conturi a României. 
S-a avizat favorabil . 
 
IV.  DIVERSE 
1. Propunerile de modificare a Legii învăţământului nr. 84/1995 formulate de 

Consiliul Naţional al Rectorilor Universităţilor Particulare Independente din România. 
In urma dezbaterilor, s-a hotărât să se intervină la Ministerul Finanţelor pentru 

clarificarea bazei legale a impozitării taxelor şcolare şi s-a conturat iniţierea unei propuneri 
legislative care să fie supusă dezbaterii Parlamentului cu consultarea prealabilă a 
Ministerului Invăţământului precum şi a Ministerului Finanţelor. 

 
 
 
 

 
Dan Constantinescu  

PREŞEDINTE  
Petre Partal  
SECRETAR  

 


