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PROCES – VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 09.09.1997 
 
La lucrările comisiei sunt prezenţi 23 deputaţi, fiind absenţi      motivat 2, iar 

nemotivat -. 
La lucrările comisiei  au participat următori invitaţi : 
- doamna Ispas Valentina - dir.gen.în Ministerul Finanţelor; 
- doamna Vâja Viorica  - expert în Ministerul Finanţelor; 
- doamna Leonte Doina - dir.gen. în Ministerul Finanţelor; 
- doamna Ioniţă Ştefania - dir.gen. în Ministerul Finanţelor; 
- domnul Done Nicolae - dir.gen. în Ministerul Finanţelor; 
- domnul Racea Aron  - dir.gen. în Ministerul Finanţelor; 
- domnul Traian Băsescu - Ministrul Transporturilor. 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Ioan Botescu vicepreşedintele comisiei. 
Comisia a adoptat cu 23 voturi pentru  următoarea ordine de zi: 

I. Proiecte de Lege cu care comisia este avizată în FOND 
 1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr. 37/1997 pentru 
ratificarea Acordului de împrumut – Programul de dezvoltare a utilităţilor municipale, etapa 
a II-a dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 
Bucureşti la 4 august 1997. 
 În urma discuţiilor cu invitatul Ministerului Finanţelor comisia a hotărât adoptarea în 
forma prezentată cu majoritate de voturi. 
 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr. 64/1997 privind 
ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al 
Consiliului Europei pentru reabilitarea Spitalului comunal Bălteşti, judeţul Prahova, în 
valoare de 219.765 USD, semnat la Paris la data de 27 iunie 1997. 
 În urma discuţiilor cu invitatul Ministerului Finanţelor comisia a hotărât adoptarea în 
forma prezentată cu majoritate de voturi. 
 3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr. 28/1997 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 35 din 5 august 1994 privind ratificarea Acordului 
de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în 
valoare de 25 de milioane dolari SUA, destinat finanţării proiectului “Piaţa de Gros” 
Bucureşti, semnat la Bucureşti la 9 iunie 1994. 
 În urma discuţiilor cu invitatul Ministerului Finanţelor comisia a hotărât adoptarea în 
forma prezentată cu majoritate de voturi. 
 4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 23/1997 pentru 
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ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor etapa a II-a) 
între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 
Washington D.C. la 01 iulie 1997. 
 În urma discuţiilor cu invitatul Ministerului Finanţelor comisia a hotărât adoptarea în 
forma prezentată cu majoritate de voturi. 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr. 27/1997 pentru 
completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România. 

În urma discuţiilor cu invitatul Ministerului Finanţelor comisia a hotărât adoptarea în 
forma prezentată cu majoritate de voturi. 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului                   nr. 34/1997 
privind completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea 
adăugată. 

În urma discuţiilor cu invitatul Ministerului Finanţelor comisia a hotărât adoptarea în 
forma prezentată cu majoritate de voturi. 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr. 61/1997 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, cu 
modificările ulterioare. 

În urma discuţiilor cu invitatul Ministerului Finanţelor comisia a hotărât adoptarea în 
forma prezentată cu majoritate de voturi. 

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr. 47/1997 privind 
impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice şi juridice nerezidente. 

În urma discuţiilor cu invitatul Ministerului Finanţelor comisia a hotărât adoptarea în 
forma prezentată cu majoritate de voturi. 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr. 68/1997 privind 
procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe. 

În urma discuţiilor cu invitatul Ministerului Finanţelor comisia a hotărât adoptarea în 
forma prezentată cu amendamente cu majoritate de voturi. 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/1997 pentru 
modificarea şi completarea reglementărilor privind formarea şi utilizarea resurselor derulate 
prin trezoreria statului. 

În urma discuţiilor cu invitatul Ministerului Finanţelor comisia a hotărât adoptarea în 
forma prezentată cu amendamente cu majoritate de voturi.  

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/1997 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei  Guvernului nr. 11/1996 privind executarea 
creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996. 
 S-a amânat discuţia proiectului de Lege pentru şedinţa viitoare. 

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 54/1997 privind 
modificarea şi completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului mobilizat în 
active corporale şi necorporale. 

S-a amânat discuţia proiectului de Lege pentru şedinţa viitoare. 
13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind 

controlul fiscal. 
S-a amânat discuţia proiectului de Lege pentru şedinţa viitoare. 
14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

20/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi 
utilizarea Fondului special al drumurilor. 

In urma discuţiilor cu iniţiatorul comisia a hotărât elaborarea unui raport suplimentar 
cu amendamentele adoptate cu majoritate de voturi. 
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II. AVIZE 
 
 1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr. 63/1997 privind 
stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural. 
 S-a amânat discuţia proiectului de Lege pentru şedinţa viitoare. 
 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr. 67/1997 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranţă 
a fondului constituit existent. 
 S-a amânat discuţia proiectului de Lege pentru şedinţa viitoare. 
 3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 51/1997 privind 
operaţiunile şi leasing şi societăţile de leasing. 
 S-a amânat discuţia proiectului de Lege pentru şedinţa viitoare. 
 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 55/1997 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 56/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
judecătorilor, Curţii Supreme de Justiţie, ale magistraţilor asitenţi şi ale celorlalte categorii 
de personal. 
 S-a amânat discuţia proiectului de Lege pentru şedinţa viitoare. 
 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 62/1997 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitele pe salarii, republicată. 
 S-a amânat discuţia proiectului de Lege pentru şedinţa viitoare. 
 6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 32/1997 privind 
reglementarea modului de plată a personalului angajat prin convenţii civile pentru încasarea 
creanţelor bugetare administrate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. 
 S-a amânat discuţia proiectului de Lege pentru şedinţa viitoare. 
 7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 24/1997 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 68/1994 aprobată prin Legea nr. 41/1995. 
 S-a amânat discuţia proiectului de Lege pentru şedinţa viitoare. 
 8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 22/1997 privind 
unele măsuri de protecţie ce se acordă personalului din industria minieră şi din activităţile 
de prospecţiuni şi exploatări geologice. 
 S-a amânat discuţia proiectului de Lege pentru şedinţa viitoare. 
 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 21/1997 privind 
instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori. 
 S-a amânat discuţia proiectului de Lege pentru şedinţa viitoare. 
 10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 18/1997 privind 
stabilirea cuantumurilor plăţilor compensatorii pentru persoanele ale căror contracte 
individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective. 
 S-a amânat discuţia proiectului de Lege pentru şedinţa viitoare. 
 11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 17/1997 cu 
privire la unele măsuri de protecţie pentru unele persoane ale căror contracte individuale de 
muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de 
restructurare, privatizare, lichidare. 
 S-a amânat discuţia proiectului de Lege pentru şedinţa viitoare. 
 12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 11/1997 privind 
acordarea unor facilităţi agenţilor economici din domeniul transporturilor la scoaterea din 
funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral neamortizate intgral. 
 S-a amânat discuţia proiectului de Lege pentru şedinţa viitoare. 
 13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 10/1997 privind 
acordarea unor drepturi sociale suplimentare elevilor şi studenţilor din învăţământul de stat, 
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cursuri de zi, în anul 1997. 
 S-a amânat discuţia proiectului de Lege pentru şedinţa viitoare. 

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 9/1997 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului din organele judecătoreşti. 
 S-a amânat discuţia proiectului de Lege pentru şedinţa viitoare. 

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 47/1997 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor între 
nivelul unor drepturi salariale de asigurări sau asistenţă socială şi nivelul salariului de bază 
minim brut pe ţară. 

În urma analizei proiectului de Lege comisia a hotărât adoptarea în forma prezentată 
cu majoritate de voturi. 
 
 
 
 

pPREŞEDINTE, 
 

Ioan Botescu 
 


