
Parlamentul  României

           

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI

din zilele de 24, 25 şi 26 septembrie 2002

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de
24, 25 şi 26 septembrie 2002 între orele 930-1630, respectiv 930-1230.

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege /propuneri legislative:

ORDINEA DE ZI
a şedinţei comisiei din ziua de  24.09.2002 

I. Dezbaterea proiectelor de lege în vederea 
întocmirii rapoartelor

1. 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

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

2. 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

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport în forma adoptată de Senat.

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 67/2002 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în
România.PL418/2002

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport în forma adoptată de Senat.
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4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie
2002, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare rurală.PL421/2002

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport în forma adoptată de Senat.

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2002
privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, aparţinând
societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale
este acţionar majoritar şi care se află în proces de privatizare.PL424/2002

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport în forma adoptată de Senat.

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2002
pentru ratificarea Addendumului, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2002, la
Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană
referitor la Facilitatea de Pregătire a Proiectelor PHARE 2000/2001-RO 9915, semnat
la Bucureşti la 30 decembrie 1999.PL425/2002

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport în forma adoptată de Senat.

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2002
pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi
Comisia Europeană referitor la Programul orizontal PHARE 2001 de asistenţă în
domeniul securităţii nucleare - RO 0110, semnat la Bucureşti la 19 decembrie
2001.PL433/2002

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport în forma adoptată de Senat.

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2002
pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi
Comisia Europeană referitor la Programul orizontal PHARE 2001 de cooperare
transfrontalieră dintre România şi Bulgaria - RO 0103, semnat la Bucureşti la 4
decembrie 2001.PL434/2002

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport în forma adoptată de Senat.

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2002
pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi
Comisia Europeană referitor la Facilitatea suplimentară pentru investiţii 2001 (partea
a doua) - RO 0101, semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001.PL435/2002

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport în forma adoptată de Senat.

10. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului 3 al articolului 49
din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale.PL242/2002

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

11.  Propunerea legislativă pentru completarea alin. 1 al art. 11 din Legea
nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată.PL299/2002
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În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport de respingere.

12. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit.PL199/2002

Amânat.
13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei

Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit.PL202/2002
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea

unui raport de respingere.
14. Propunerea legislativă privind despăgubirea deponenţilor la Casa de

Economii şi Consemnaţiuni care au depus diverse sume de bani până la data de
01.11.1990 în vederea   achiziţionării de autoturisme Dacia. PL51/2002)

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

II. Audierea unui candidat pentru numirea în funcţia 
de membru al Comisiei Naţionale  a Valorilor Mobiliare 

Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia economică şi Comisia
pentru politică economică, reformă şi privatizare ale Senatului şi Camerei
Deputaţilor, reunite, au audiat pe domnul Miclăuş Paul Gabriel pentru numirea în
funcţia de membrul al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.

În urma audierii, în unanimitate de voturi, comisiile, reunite, propun
Plenului Parlamentului nominalizarea domnului Miclăuş Paul Gabriel  ca membru al
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.

X                           X
X

ORDINEA DE ZI
a şedinţei comisiei din ziua de  25.09.2002 

I. FOND

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

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci împreună cu Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi, reunite, au finalizat dezbaterea acestui act normativ.

În urma dezbaterilor, comisiile, reunite, cu majoritate de voturi, au hotărât
elaborarea unui raport cu amendamente.
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II. AVIZE

2. 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

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

3. Proiectul de Lege cu privire la reglementarea raporturilor de drept
internaţional privat în domeniul insolvenţei.PL354/2002

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

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

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

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002
privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi
local.PL411/2002

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

6. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.
25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare -
dezvoltare.PL724/2001/2002

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

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din
judeţele Dolj şi Mehedinţi, urmare a fenomenelor meteorologice din perioada
octombrie 2001 - iulie 2002.PL442/2002

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

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2002
pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi
Comisia Europeană referitor la Programul  PHARE 2001 de cooperare
transfrontalieră dintre România şi Ungaria - RO 0102, semnat la Bucureşti la 4
decembrie 2001.PL436/2002

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

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2002
privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societăţii
Comerciale "Şantierul Naval" - S.A. Constanţa.PL412/2002

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 de urgenţă a Guvernului
nr. 89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societăţilor comerciale aflate în
proces de privatizare, reprezentând penalităţi şi majorări de întârziere aferente
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serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale şi energiei
termice.PL420/2002

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

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2002
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001
privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic
"Sidex" -S.A. Galaţi.PL408/2002

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

12. Propunerea legislativă privind vânzarea unor terenuri, domeniul privat
al statului sau al unităţilor administrativ teritoriale, afectate de construcţii cu
destinaţia de locuinţe, din intravilanul localităţilor rurale şi urbane.PL230/2002

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

X                           X
X

ORDINEA DE ZI
a şedinţei comisiei din ziua de  26.09.2002 

I. FOND

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2002
pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi
Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2001 (RO 0104 - RO
0109), semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001.PL458/2002

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport în forma adoptată de senat.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 100/2002 pentru ratificarea Addendumului, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2002,
la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova referitor la
împrumut pe termen lung, în valoare de 20 miliarde lei, semnat la bucureşti la 1
septembrie 1993, modificat prin Addendumul semnat la Bucureşti la 17 ianuarie
2000.PL462/2002

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea
unui raport în forma adoptată de Senat.

II. AVIZE

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 108/2002 privind achiziţionarea dintr-o singură sursă a produselor şi serviciilor
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necesare asigurării uniformelor, însemnelor distinctive, insignelor şi documentelor de
legitimare ale poliţiştilor.PL463/2002

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

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 110/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 111/1999
privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri,
achiziţionate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare către societăţile comerciale înfiinţate prin reorganizarea Regiei Autonome
"Administraţia Naţională a Drumurilor din România".PL465/2002

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

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor turn abandonate
pe şantierele de construcţii.PL466/23002

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

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a
statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român.PL353/2002

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

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

- domnul Daniel Ionescu - Grupul Parlamentar PRM;
- domnul Akos Birtalan - Grupul Parlamentar UDMR.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu
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