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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din ziua de 18 septembrie 2002

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat activitatea în ziua de
18 septembrie 2002, între orele 930-1630.

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative:

I. FOND

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

Comisiile reunite au continuat dezbaterea acestui act normativ pe articole,
urmând ca acesta să fie finalizat în şedinţa viitoare.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului
nr. 92/2002 privind acordarea unor înlesniri la plată pentru Societatea Comercială
"LUKoil Black Sea România" S.R.L. Bucureşti şi Societatea Comercială "Petrotel
LUKoil" S.A. Ploieşti.PL348/2002

Amânat.
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr. 88/2002 privind cumpărarea unui imobil pentru sediul Misiunii Permanente a
României pe lângă Uniunea Europeană.PL375/2002

Amânat.
II. AVIZE

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 71/2002 privind încheierea de către Regia Naţională a Pădurilor a contractelor de
vânzare-cumpărare pe termen lung, privind masa lemnoasă.PL368/2002

Amânat.
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr. 95/2002 privind industria de apărare.PL352/2002
Amânat.
6. Proiectul de Lege cu privire la reglementarea raporturilor de drept

internaţional privat în domeniul insolvenţei.PL354/2002
Amânat.
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7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2002
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune
energetic de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat în anul
2001.PL395/2002

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui aviz în forma prezentată de Guvern.

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2002
pentru modificarea Legii nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea
respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de
vămuire.PL403/2002

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui aviz în forma prezentată.

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2002
privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Reducerea Riscului
Seismic.PL400/2002

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui aviz în forma prezentată de Guvern.

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2002
privind Statutul personalului de cercetare - dezvoltare.PL407/2002

Amânat.
11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002

privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate.PL410/2002
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea

unui aviz în forma prezentată.
12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002

privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi
local.PL411/2002

Amânat.
13. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României

şi Guvernul Republicii Albania cu privire la cooperarea în domeniul combaterii
terorismului, a crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante şi substanţe
psihotrope, precum şi a altor activităţi ilegale, semnat la Bucureşti, la 7 iulie
2002.PL397/2002

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui aviz în forma prezentată.

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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