
Parlamentul  României

           

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI

din ziua de  29  iunie 2004

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de
29 iunie 2004 între orele 14,00 – 19,00.

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege /propuneri legislative:

I. FOND

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000
privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României
EXIMBANK – S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului
exterior.PLX286/2004 – REEXAMINARE în urma solicitării Preşedinţiei

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

nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie.PLX382/2004
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate 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. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale
aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor
Statului şi consolidarea unor privatizări.PLX398/2004

Amânat
4. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 24/2004 privind creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice şi a funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor de prevenire şi
combatere a corupţiei.PLX401/2004
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma adoptată de Senat.

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 42/2004 privind abilitarea poliţiştilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor să
îndeplinească funcţii în organizaţiile internaţionale care acordă asistenţă de
specialitate pe teritoriul României.PLX406/2004

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

6. Proiectul de Lege  privind instituţia prefectului.PLX418/2004
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât

elaborarea unui aviz în forma adoptată de Senat.
7. Proiectul de Lege privind  înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei

comunitare pentru ordine publică, la nivelul unităţilor administrativ -
teritoriale.PLX412/2004

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

8. Propunerea legislativă privind asigurările sociale de
sănătate.PlX410/2004

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

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
656/2002 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării
banilor.PlX405/2004

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

10. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.
10/2001.PlX403/2004

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

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

- domnul Birtalan Akos                       - Grupul Parlamentar UDMR.

 PREŞEDINTE,

Ovidiu Muşetescu
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