
 
 

 
SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 

din ziua de 14 mai 1997 
 
 
 Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 14 

mai 1997, între orele 8,30 - 16,30. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/propuneri legislative: 
  
I. PROIECTE DE LEGE CU CARE COMISIA ESTE SESIZATĂ  ÎN  FOND 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 7/1997 privind 

aprobarea protocolului încheiat între Ministerul Finanţelor din România şi Ministerul 
Finanţelor din Republica Polonă în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a 
României faţă de Republica Polonă, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1997, adoptată de 
Senat în şedinţa din 5 mai 1997. 

Cu unanimitate de voturi comisia a hotărât avizarea favorabilă în forma prezentată. 
 
II. AVIZE 
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de bază pentru 
personalul din sectorul bugetar, aprobată şi modificată prin Legea nr. 134/1994, modificată 
prin Legea nr. 85/1996 şi republicată. 

In urma dezbaterilor s-a hotărât, cu o abţinere, respingerea propunerii legislative 
deoarece majorarea salariilor propusă ar atrage decorelări în ierarhizarea salariilor la aceste 
instituţii, fără să se prevadă sursa de acoperire a influenţelor bugetare în cazul aplicării 
acesteia. 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr. 214/1977 
privind pensiile militare de stat. 

A fost avizată favorabil cu unanimitate de voturi. 
 
3. Propunerea legislativă vizănd modificarea şi completarea Legii nr. 115/1996 

privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a 
unor persoane cu funcţii de conducere. 

Cu unanimitate de voturi s-a hotărât respingerea propunerii legislative avându-se în 
vedere că în prezent cadrul juridic existent este suficient, iar aplicarea acesteia presupune o 
birocraţie şi un volum de operaţiuni nejustificate. 

 
4. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru 

reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în 
proprietatea statului; 

Cu majoritate de voturi comisia a hotărât respingerea propunerii legislative avându-
se în vedere că preţul stabilit pentru aceste imobile, sub preţul pieţei, s-a dorit a oferi o 
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protecţie socială. Vânzarea lor la preţul zilei, cu mult peste preţul de achiziţie ar fi posibilă 
în cazul în care s-ar aplica un impozit pe plusul de valoare ceea ce ar implica elaborarea 
unor acte metodologice ce nu fac obiectul prezentei propuneri legislative. 

 
5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/1994. 
In urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, s-a hotărât avizarea favorabilă. 
 
6. Proiectul de Lege privind circulaţia juridică a terenurilor. 
In urma dezbaterilor, în unanimitate, s-a dat aviz favorabil, cu amendamente, 

comisiei sesizată în fond. 
 
7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118 din 25 

octombrie 1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice. 
Comisia a hotărât respingerea propunerii legislative, cu majoritate de voturi, avându-

se în vedere că se află în curs de aprobare la Guvern o ordonanţă care tratează aceeaşi 
problematică. 

 
 

Dan Constantinescu  
PRESEDINTE  

 
 


