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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI

din ziua de 18 iunie 2003

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 18
iunie 2003 între orele 930 – 1430.

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege /propuneri legislative:

I. AUDIEREA DOMNULUI IONEL BLĂNCULESCU
desemnat pentru funcţia de ministru delegat pentru coordonarea 

activităţii de control

Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale Camerei Deputaţilor şi
Senatului, reunite în şedinţă comună, au audiat pe domnul Ionel Blănculescu
desemnat pentru funcţia de ministru delegat pentru coordonarea activităţii de control.

În urma audierii, Comisiile, cu 33 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 2
abţineri, avizează favorabil candidatura domnului Ionel Blănculescu la funcţia de
ministrul delegat pentru coordonarea activităţii de control, având în vedere
următoarele:

- Pregătirea profesională foarte bună a domnului Ionel Blănculescu,
probitatea morală, rezultatele performante obţinute în funcţia guvernamentală de
preşedinte al A.V.A.B., deţinută între anii 2001 – iunie 2003, precum şi programul
clar, coerent şi eficient de acţiune privind activitatea în noua sa calitate de ministru.

II. FOND

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 45/2003
privind finanţele publice locale.PL386/2003 

Amânat.
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III. AVIZE

2. Proiectul de Lege privind afilierea Direcţiei Generale de Informaţii a
Apărării la Agenţia Sisteme de Culegere şi Exploatare pentru Câmpul de Luptă şi
autorizarea plăţii cotizaţiei anuale.PL364/2003 

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

3. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea
cooperaţiei.PL370/2003 

În urma dezbaterilor, comisia, cu 2 voturi împotrivă si o abţinere, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma prezentată de Guvern.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 34/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 390/2002 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine.PL383/2003

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

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 46/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi
privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu
capital majoritar de stat.PL388/2003

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

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

- domnul Birtalan Akos - Grupul Parlamentar UDMR;
- domnul Săpunaru Nini - Grupul Parlamentar PNL;
- domnul Winkler Iuliu - Grupul Parlamentar UDMR.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu
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