
 

 
 
 

SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din zilele de 06 - 07 mai 1997 

 
 
 Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 06 

- 07 mai 1997, între orele 8,30 - 16,30, având următoarea ordine de zi:  
I. Proiecte de Lege cu rapoarte de respingere din legislatura precedentă, aflate 

pe ordinea de zi a Plenului Camerei Deputaţilor: 
1. Propunere legislativă privind scutirea de taxe şi accize la producţia şi 

comercializarea hârtiei de ziar şi de carte; 
2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 87 din 18 octombrie 1994, 

pentru combaterea evaziunii fiscale; 
3. Propunere legislativă privind scutireade plată a impozitului pe vanitul agricol până 

în anul 2000; 
4. Propunere legislativă privind subvenţionarea activităţii de editare şi tipărire 

aziarelor, revistelor, cărţilor şi rchizitelor şcolare; 
5. Propunere legislativă privind unele măsuri de asigurare a condiţiilor normale de 

apariţie şi difuzare a presei; 
6. Propunerea legislativă privind subvenţionarea de la bugetul de stat a consumului 

de energie electrică, energie termică, gaze şi apă al instituţiilorde învăţământ, instituţiilor 
medico-sanitare şi al lăcaşelor de cult; 

7. Propunerea legislativă privind reglementarea finanţării şi exploatării amenajărilor 
hidrotehnice complexe cu folosinţe multiple.  

Pentru toate aceste propuneri legislative s-a hotărât să se solicite de la Guvern 
punctul de vedere. In legislatura precedentă pentru acestea au fost întocmite rapoarte de 
respingere cu motivaţiile respective avându-se în vedere opinia Guvernului. 

 
II. Proiecte de Lege cu care suntem avizaţi în fond 
1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii privind finanţele publice nr. 

72/1996. 
In urma dezbaterilor s-a hotărât amânarea întocmirii raportului după primirea 

punctului de vedere de la Banca Naţională a României şi Ministerul Finanţelor. 
2. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 73/1996 pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernamentale nr. 70/1994 privind impozitul pe profit. 
S-a întocmit raport de respingere întrucât înafara alin. g) din propunere toate celelalte 

se regăsesc în O.G. 70/1994, republicată. 
3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 23 din Legea nr. 

53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatoruilor şi deputaţilor precum şi 
salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României. 

Întrucât nu s-a primit punctul de vedere al Guvernului solicitat anterior, s-a întocmit 
o adresă de revenire spre a urgenta dezbaterile. 
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4. Proiectul de Lege pentru adoptarea Codului Vamal al României. 
Dezbaterile s-au desfăşurat împreună cu Comisia pentru politică economică, reformă 

şi privatizare în prezenţa iniţiatorilor. Anbaliza acestui proiect de Lege va continua în 
şedinţa următoare. 

 
III. AVIZE 
1. Propunerea legislativă privind Legea minelor. 
S-a întocit aviz de respingere deoarece se are în vedere definitivarea unui proiect de 

Lege al Guvernului. 
2. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 134/1994 pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 39/5 august 1994 privind îmbunătăţirea coeficienţilor de 
ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar. 

S-a întocmit aviz de respingere. 
3. Propunerea legislativă pentru declararea comunei Filipeştii de Pădure oraş; 
4. Propunerea legislativă privind declararea în municipiua oraşului Olteniţa. 
Pentru ambele propuneri legislative s-au întocmit avize de respingere. 
5. Propunerea legislativă privind exercitarea profesiuniide ziarist. 
S-a întocmit aviz de respingere. 
6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-Lege nr. 

118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictaturainstaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportateîn străinătate 
ori constituite în prizanieri 

S-a întocmit aviz favorabil, transmiţându-se la Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială. 

7. Propunerea legislativă privind organizarea Secretariatului de Stat pentru Culte ca 
Minister al Cultelor. 

S-a întocmit aviz de respingere. 
8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor reglementări din 

legislaţia de asigurări sociale şi pensii. 
S-a întocmit aviz de respingere. 
9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/25 

octmbrie 1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice. 
Deoarece comisia noastră a fost solicitată să dea avizaltor comisii s-a întocmit o 

adresă către Biroul Permanent al Camerei de a se sesiza în fond comisia noastră, spre a 
respecta prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor având în vederecă constituirea şi 
utilizarea fondurilor speciale fac parte din domeniul nostru de activitate. 
 Din numărul total al membrilor comisiei - 25 - au absentat, după cum urmează: 
 - Avramescu Constantin - Gr.Parlam.USD - PSDR 
 - Chichişan Miron          - Gr.Parlam.  PUNR 
 - Ciumara Mircea           - Gr.Parlam.  PNŢCD - MINISTRU 
  

 
Dan Constantinescu  

PRESEDINTE  
 

 


