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 Comisia pentru Buget, Finanţe şi Banci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 25 iunie 

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 a Guvernului nr. 

10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor din economie. 
In prezenţa invitaţilor s-a dezbătut şi s-a concluzionat într-un raport cu amendamente. 
2. Propunerea legislativă privind contribuţia RA “Loteria Naţională” la finanţarea 

ocrotirii sănătăţii. 
Având în vedere avizul negativ al Consiliului Legislativ precum şi discuţiile cu 

reprezentanţii RA “Loteria Naţională” a reieşit acelaşi lucru. Existând o neconcordanţă între 
titlul propunerii legislative şi destinaţia sumelor – cheltuieli de personal este o evidentă 
neconcordanţă. Propunerea se abate de la prevederile Legii finanţelor publice şi Legii 
salarizării. 

3. Proiectul de Lege privind statutul Băncii Naţionale a României. 
4. Proiectul de Lege privind Legea activităţii bancare. 
5. Proiectul de Lege privind procedura lichidării juridice a băncilor. 
Discuţiile, au avut loc la sediul Bancii  Naţionale a României  în prezenţa consiliului 

de administraţie, axându-se pe prezentarea celor 3 legi, elemente noi faţă de legislaţia în 
vigoare, divergenţe de opinii şi aplicabilitatea lor. 

 
II. AVIZE 
In procedură de urgenţă: 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 13/1997 privind 

transferul, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania. 
S-a întocmit aviz favorabil. 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti 
din România. 

S-a întocmit aviz favorabil. 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 32/1997 pentru 
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modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. 
Intru-cât problematica pe care o tratează este de mare importanţă şi necesită o analiză 

mai amplă, s-a amânat dezbaterea pe articole. 
4. Proiectul de Lege privind utilizarea unor lăcaşuri de cult de către Biseria Română 

Unită cu Roma – Greco – Catolică. 
Deoarece nu conţine implicaţii bugetare şi nu se circumscrie domeniului de activitate 

al comisiei noastre s-a hotărât să se trimeată o adresă comisiei avizate în fond în acest sens. 
5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/1991 privind 

indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea 
personalului din aparatul Parlamentului. 

S-a întocmit aviz favorabil. 
Din numărul total al membrilor comisiei - 25 - au absentat, după cum urmează: 
-   Avramescu Constantin    - Gr. Parlam. USD – PSDR; 
- Ciumara Mircea              - Gr.Parlam.PNŢCD – MINISTRU; 
-   Papuc Aurel Constantin  - Gr.Parlam. USD – PD. 
Comisia a mai dezbătut şi alte probleme curente privind activitatea comisiei. 
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