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 Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 03 

septembrie 1997, între orele 8,30 - 16,30. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/propuneri legislative: 
 
I. PROIECTE DE LEGE CU CARE SUNTEM AVIZAŢI ÎN FOND : 
 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

29/1997 privind autorizarea Bancii  Naţionale a României pentru efectuarea unor 
operaţiuni pe piaţa monetară. 

S-a elaborat raport în forma adoptată de Senat. 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

20/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi 
utilizarea Fondului special al drumurilor. 

S-a elaborat raport cu amendamente. 
 
II. AVIZE 
 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

18/1997 privind asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice şi 
produse de uz fitosanitar. 

S-a elaborat aviz favorabil. 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

28/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele 
materiale naţionale. 

S-a elaborat aviz favorabil. 
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3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 34/1997 
privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru diminuarea pagubelor 
produse la culturile agricole calamitate ca urmare a condiţiilor meteorologice 
nafavorabile din luna iunie 1997. 

S-a elaborat aviz favorabil. 
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 40/1997 

pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996. 
S-a elaborat aviz favorabil. 
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 44/1997 

privind suspendarea impozitului pe venitul agricol. 
S-a elaborat aviz favorabil. 
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonaneţi de urgenţă nr. 45/1997 

privind asigurarea de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru depozitarea gâului din 
recolta 1997 proprietatea producătorilor şi arendaşilor. 

S-a elaborat aviz favorabil. 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 46/1997 

privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a Fondului 
pentru preluarea grâului pentru panificaţie din recolta 1997. 

S-a elaborat aviz favorabil. 
8. Propunerea legislativă privind acordarea unor compensaţii băneşti 

persoanelor cu venituri mici, în vederea acoperirii cheltuielilor suplimentare la 
energie electrică şi combustibili pentru încălzire, iniţiată de Grupul Parlamentar 
PDSR. 

S-a înaintat o scrisoare Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială prin care se 
precizează de ce Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci nu poate elabora aviz. 

9. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, completată prin norme 
metodologice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 106/1995. 

S-a elaborat aviz nefavorabil în conformitate cu punctul de vedere al 
Guvernului. 

10. Propunerea legislativă privind statutul special al femeii care munceşte, 
exclusiv în gospodăria personală. 

S-a elaborat aviz nefavorabil în conformitate cu punctul de vedere al 
Guvernului. 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 44/7.07.1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a 
văduvelor veteranilor de război. 

S-a elaborat aviz nefavorabil în conformitate cu punctul de vedere al 
Guvernului. 

12. Propunerea legislativă privind declararea comunei Baia de Arieş, oraş. 
S-a elaborat aviz favorabil. 
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13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41 din 
17 iunie 1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune. 

S-a elaborat aviz favorabil. 
14. Propunerea legislativă pentru protecţia animalelor vertebrate în domeniul 

experimentării şi al altor proceduri efectuate în scopuri ştiinţifice. 
S-a înaintat o scrisoare Comisiei pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport 

prin care se precizează de ce Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci nu poate elabora 
aviz. 

 
Din numărul total al membrilor comisiei - 24 - au absentat, după cum urmează: 
- Ciumara Mircea  - Gr.Parlam.PNŢCD – MINISTRU.  
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