Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti 12.11.1997
Nr. XVIII/2/ 811

PROCES – VERBAL
al şedinţei Comisiei din ziua de 12 noiembrie1997
La lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi, fiind absenţi 6 motivat , iar
nemotivat -.
La lucrările comisiei au participat următori invitaţi :
- domnul Ciumara Mircea
- ministru M.F.;
- domnul Gorcea Corneliu
- secretar de stat M.F.;
- doamna Gheorghiţa Oprea
- secretar de stat M.F.;
- domnul Gheorghe Gherghina
- dir.gen. M.F.;
- doamna Ştefania Ioniţă
- dir.gen. M.F.;
- domnul Ioan Doncean
- dir.gen. M.F.;
- domnul Moise Popescu
- dir.gen. M.F.;
- domnul Ioan Buzatu
- şef serv. M.F.
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Traian Decebal Remeş preşedintele
comisiei.
Comisia a adoptat cu 19 voturi pentru următoarea ordine de zi:
I. RAPOARTE
1) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 72/1997 privind
regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol.
Cu majoritate de voturi comisia a hoptărât raport în forma prezentată.
2) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/1997 privind
rectificarea bugetului de stat pe anul 1997.
Dezbaterile s-au desfăşurat împreună cu comisia de specialitate similară a
Senatului, continuarea discuţiilor pe anexele ordonanţei vor avea loc în şedinţa
comună din spătămâna viitoare.
II. AVIZE
1) 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-a amânat pentru şedinţa următoare.
2) Proiectul de Lege privind acordarea tichetelor de masă.
Cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz în forma prezentată.
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 exploatări geologice.
Cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz în forma prezentată.

PREŞEDINTE,
Traian Decebal Remeş

