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PROCES - VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 4 iunie 1997 
 
 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 24 deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat -
. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 
- doamna Doina Leonte - director gen. la Ministerul Finanţelor; 
- doamna Ioniţă Stefania - director gen. la Ministerul Finanţelor; 
- domnul Popa Dumitru       - expert la Ministerul Finanţelor; 
- domnul Nini Săpunaru      - dir.gen.la Dir.Generală a Vămilor; 
- domnul Bădescu Gheorghe- consilier la Dir.Gen. a Vămilor 
- membrii ai Comisiei pentru politică economică şi privatizare. 
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. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 6 lit. A, i) pct 6 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 32/1992 privind taxa pe valoarea adăugată. 
Dezbaterile s-au desfăşurat în prezenţa specialiştilor Ministerului Finanţelor. S-a 

adoptat în forma prezentată cu majoritate de voturi. 
2. Proiectul de Lege privind plata cu prioritate a obligaţiilor bugetare. 
S-au adoptat o serie de amendamente întocmindu-se un raport care cuprinde aceste 

amendamente. La discuţii au participat invitaţi de la Ministerul Finanţelor. 
3. In şedinţa comună cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare s-a 

dezbătut proiectul de lege pentru adoptarea Codului Vamal al României. 
S-au analizat o serie de amendamente împreună cu reprezentanţii Direcţiei Generale 

a Vămilor. Dezbaterile vor continua în şedinţa următoare. 
 
 
 
II. AVIZE 

 
1. Scrisoarea Preşedintelui României privind aprobarea de către Parlament a 

desfăşurării unui exerciţiu naval, cu durată determinată, care implică intrarea, staţionarea şi 
trecerea unor nave ale altor state prin apele teritoriale ale României. 



Impreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Senatului s-a întocmit aviz 
comun în forma prezentată cu unanimitate de voturi. 

2. Propunerea legislatativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/1991 
privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi 
salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României. 

In urma examinării s-a hotărât aviz favorabil în forma prezentată cu majoritate de 
voturi. 

 
 
 
 
 
 
 

Dan Constantinescu 
 

PREŞEDINTE 


