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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI

din zilele de 03 şi 04 septembrie 2002

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat activitatea în zilele de
03 şi 04 septembrie 2002, între orele 1500 - 1900 , respectiv 930-1630.

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative:

I. FOND

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000
privind regimul produselor supuse accizelor.PL18/2000

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere.

2. Proiectul de Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării
banilor.PL282/2002 – şedinţă comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

Amânat.
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 134/2000

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind
regimul produselor supuse accizelor.PL467/2000

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 209/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul
produselor supuse accizelor.PL637/2001

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 252/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000
privind regimul produselor supuse accizelor.PL662/2001

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere.

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti,         09.09.2002  

Nr. 22/430



2

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 117/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000
privind regimul produselor supuse accizelor şi instituirea unor măsuri pentru
diminuarea fenomenelor de fraudă şi evaziune fiscală în domeniul alcoolului şi
băuturilor alcoolice.PL553/2001

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport cu amendamente.

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 187/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul
produselor supuse accizelor.PL601/2000

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere.

Din numărul total de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci –
25 – au absentat:

- domnul Birtalan Akos - Grupul Parlamentar UDMR.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu
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