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SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din ziua de 22 aprilie 1997 

 
 
 Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 22 

aprilie 1997, între orele 9,00 - 14,00, având următoarea ordine de zi:  
I. Proiecte de Lege la care Comisia trebuie să dea avize: 

 Comisia a dezbătut următoarele acte normative: 
 1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.9/1997 cu privire la 
unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi 
desfăcute ca urmare a concedierii lor colective prin aplicarea programului de restructurare, 
privatizare şi lichidare. S-a întocmit aviz în forma prezentată. 
 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.8/1997 de 
completare a Ordonanţei de Urgenţă nr.6/05.03.1997 privind constituirea la dispoziţia 
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole. S-a 
întocmit aviz în forma prezentată. 
 3. Propunerea legislativă privind reînfiinţarea Scolii Române din Franţa. S-a întocmit 
aviz de respingere, în conformitate cu punctul de vedere al Guvernului. 
 4. Propunerea legislativă pentru declararea satului Valea Mare comună. S-a întocmit 
aviz de respingere, în conformitate cu punctul de vedere al Guvernului. 
 5. Propunerea legislativă privind acordarea de burse pentru elevi, studenţi, precum şi 
a sistemului de premii pentru elevii şi studenţii ce obţin rezultate deosebite la olimpiadele 
şcolare naţionale. S-a întocmit aviz de respingere, în conformitate cu punctul de vedere al 
Guvernului. 
 6. Propunerea legislativă privind Legea Casei Autonome a Pensiilor.   S-a întocmit 
aviz de respingere, în conformitate cu punctul de vedere al Guvernului. 
 7.Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind 
alocaţia de stat pentru copii. S-a întocmit aviz de respingere, în conformitate cu punctul de 
vedere al Guvernului. 
 8. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.32/1991 privind 
impozitul pe salarii. S-a întocmit aviz de respingere, în conformitate cu punctul de vedere al 
Guvernului. 
 9. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat 
pentru copii. S-a întocmit aviz de respingere, în conformitate cu punctul de vedere al 
Guvernului. 
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 10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.32/1991, 
republicată, privind impozitul pe salarii. S-a întocmit aviz de respingere, în conformitate cu 
punctul de vedere al Guvernului. 
 11. Propunere legislativă pentru modificarea Legii salarizării nr.14/1991. S-a 
întocmit aviz de respingere, în conformitate cu punctul de vedere al Guvernului. 
 
 Din numărul total al membrilor comisiei - 25 - au absentat, după cum urmează: 
 - Chichişan Miron  - Gr.Parlam.  PUNR 
 - Ciumara Mircea   - Gr.Parlam.  PNŢCD - MINISTRU 
 - Matis Jeno           - Gr.Parlam.  UDMR 
 - Nagy Istvan          - Gr. Parlam. UDMR 
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