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PROCES – VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 18 iunie 1997 

 

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

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 
- domnul Done Nicolae  -  Dir.gen. Ministerul Finanţelor; 
- domnul Voinescu Ionel  -  Dir.gen. ANP; 
- domna Diaconescu Mariana   -  Director BNR; 
- domnul Rotaru Nicolae  -  Director BNR; 
- domna Vlad Silvia   -  Director FPS; 
- domnul Teodor Buftea  -  Cons.Guv. BNR; 
- domnul Mihai Ionescu   -  Dir.Dir.Juridică BNR;  
- domnul Dumitrescu Ion  - Cons.Guv. BNR. 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Dan Constantinescu preşedintele 

comisiei. 
Comisia a adoptat cu 23 voturi pentru  următoarea ordine de zi: 
 
I. Proiecte de Lege cu care Comisia este sesizată în fond 
 

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între Guvernul României şi 
Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia pentru evitarea dublei impuneri cu 
privire la la impozitele pe venit şi capital, semnată la Belgrad la 16 mai 1996. 

Discuţiile au avut loc în prezenţa invitaţilor Ministerului Finanţelor. 
Cu unanimitate de voturi s-a întocmit raport în forma prezentată. 
2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Armenia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe 
venit şi capital şi a Protocolului anexat, semnate la Erevan la 25 martie 1996. 

Discuţiile au avut loc în prezenţa invitaţilor Ministerului Finanţelor. 
Cu unanimitate de voturi s-a întocmit raport în forma prezentată. 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor din economie. 
Discuţiile asupra proiectului de Lege s-au amânat deoarece sunt necesare punctele de 

vedere ale tuturor iniţiatorilor.  



4. Proiectul de Lege privind statutul Băncii Naţionale a României. 
(Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi) 
5. Proiectul de Lege privind Legea activităţii bancare. 
(Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi) 
6. Proiectul de Lege privind procedura lichidării juridice a băncilor. 
(Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi) 
Au început dezbaterile generale asupra acestor proiecte de Lege, în prezenţa 

invitaţilor Bancii  Naţionale a României, urmând ca discuţiile să continue în şedinţele 
următoare. 

Comisia a mai dezbătut şi alte probleme curente privind activitatea comisiei. 
 La reluarea lucrărilor, datorită lipsei de cvorum, şedinţa a fost suspendată. 

 
 
 
 
 
 

Dan Constantinescu 
 

PREŞEDINTE 
 


