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 Comisia pentru Buget, Finanţe şi Banci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 11 iunie 

1997, între orele 8,30 - 19,30. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/propuneri legislative: 
 
I. Proiecte de Lege cu care comisia este avizată ÎN FOND 

 
1. Proiectul de lege pentru adoptarea Codului Vamal al României. 

(Raport comun cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare)  
S-au continuat dezbaterile finalizându-se printr-un raport comun ce va cuprinde toate 

amendamentele aduse. 
 
II. AVIZE 

 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 23/1997 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994, privind drepturile de hrană, 
în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi 
siguranţă naţională. 

In prezenţa specialiştilor Ministerului Apărării Naţionale s-au desfăşurat dezbaterile 
concluzionate într-un aviz în forma prezentată ce se va înainta comisiei de specialitate 
avizate în fond. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 14/1997 pentru 
modificarea şi completarea art. 16 din Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate 
române. 

S-a întocmit aviz favorabil. 
3.Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite Ordonanţe. 
Dezbaterile s-au concretizat printr-un aviz favorabil ce se va înainta Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi recomandându-se câteva amendamente privind redactarea 
mai corectă a domeniilor, respectându-se tehnica legislativă. 

 
III. DIVERSE 

 
Intâlnirea cu conducerea SC “ASTRA VAGOANE ARAD” SA şi cu cea a 

Ministerului Transporturilor. 



Dezbaterile s-au purtat pe linia rezolvării problemelor cu care se confruntă societatea 
privind vânzarea vagoanelor din  producţia anului 1997 şi găsirea soluţiilor pentru plata 
acestora. 

In urma discuţiilor Ministerul Transporturilor a asigurat conducerea societăţii 
comerciale că va achiziţiona întreaga producţie iar finanţarea se va finaliza pe parcursul 
preluării vagoanelor, prin utilizarea surselor existente la dispoziţia Ministerului 
Transporturilor inclusiv prin utilizarea unor credite din afară. 

Din numărul total al membrilor comisiei - 25 - au absentat, după cum urmează: 
- Ciumara Mircea         - Gr.Parlam.PNŢCD – MINISTRU; 
- Botescu Ioan              - Gr.Parlam. PNŢCD; 
- Teculescu Constantin - Gr. Parlam. PDSR: 
Comisia a mai dezbătut şi alte probleme curente privind activitatea comisiei. 
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