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La lucrările comisiilor sunt prezenti 20 deputaţi, fiind absenţi
5 motivat , iar
nemotivat – de la Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci şi 19 deputaţi, fiind absenţi 5
motivat, iar nemotivat – de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
La lucrările comisiei au participat următori invitaţi :
- domnul Emil Ghizari
- Prim-viceguvernator BNR;
- domnul Teodor Buftea
- Consilier BNR;
- domnul Mihai Ionescu
- Dir.gen. BNR;
- domnul Marian Mustăreaţă
- Dir. BNR;
- domnul Negrea Radu
- Dir. Asociaţia Română a Băncilor.
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Traian Decebal Remeţ preţedintele
Comisiei pentru Buget, Finante şi Bănci.
Comisiile au adoptat cu 39 voturi pentru următoarea ordine de zi:

I. RAPOARTE
1. Proiectul de Lege privind Statutul Bancii Naţionale a României.
În prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, Comisiile au hotărât elaborarea unui
raport cu amendamente.
2. Proiectul de Lege privind Legea activităţii bancare.
Se vor continua dezbaterile în şedinţa următoare.
3. Proiectul de Lege privind procedura lichidării judiciare a băncilor.
Se vor continua dezbaterile în şedinţa următoare.
Separat Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci a discutat următoarea ordine de zi:

I. RAPOARTE
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
16/1997 privind regularizarea pierderilor înregistrate de Agenţia Naţională a Produselor
Agricole – RA din activitatea anilor 1994-1996.
Împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice, cu majoritate de voturi, s-a hotărât elaborarea unui raport în forma prezentată.
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
57/1997 privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991.
Împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii

specifice, cu majoritate de voturi, s-a hotărât elaborarea unui raport în forma prezentată.

II. AVIZE
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 42/1990 pentru
cinstirea eroilor martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi
luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989.
S-au amânat discuţiile pentru şedinţa următoare.
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 61/1997 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea activităţii
producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de artă şi
ştiinţifice.
S-au amânat discuţiile pentru şedinţa următoare.
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 60/1997 privind
stabilirea numărului mediu de personal din industria minieră şi din activităţile de
prospecţiuni şi explorări geologice.
S-au amânat discuţiile pentru şedinţa următoare.
4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 133/1996
pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare.
Comisia, cu majoritate de voturi a hotărât elaborarea unui aviz favorabil.
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