
Parlamentul  României

           

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI

din ziua de  02  septembrie 2004

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de
02 septembrie 2004 între orele 08,30 – 12,30.

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege /propuneri legislative:

I. FOND

1. Propunerea legislativă privind utilizarea veniturilor din
privatizarePlX408/2004

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

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 53/2004 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 6
mai 2004 şi la Paris la 17 mai 2004, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la
Bucureşti la 20 august 2001.PLX443/2204

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

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1998
privind constituirea şi funcţionarea fondurilor cu capital de risc.PL293/1998 -
reexaminare

În urma reexaminării, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport de respingere.

4. Proiectul de Lege pentru acceptarea amendamentului la Acordul de
înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare semnat la Paris la 29
mai 1990, adoptat prin Rezoluţia nr. 90 a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din 30 ianuarie 2004.PLX469/2004

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport în forma prezentată de Guvern.
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5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între
Comunitatea Europeană şi România privind participarea României la programul
Comunităţii, Instrument Financiar pentru Mediu (LIFE), semnat la Bucureşti la 5
martie 2003 şi la Bruxelles la 18 martie 2003.PLX466/2004

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

6. Proiectul de Lege privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii
şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri.PLX482/2004

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

II. AVIZE

7. Propunerea legislativă privind Statutul autonomiei personale a
comunităţii maghiare din România.PlX392/2004

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

8.  Propunerea legislativă privind Legea cadru a autonomiei personale a
comunităţilor naţionale.PlX393/2004

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

9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1997
privind rechiziţiile de bunuri şi prestări de servicii în interes public.PLX439/2004

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

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 47/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane
tone cărbune energetic de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat în anul
2001.PLX441/2004

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

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 46/2004 pentru completarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din
sectorul bugetar.PLX442/2004

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

12. Propunerea legislativă privind declararea ca oraş a comunei Răcari,
judeţul Dâmboviţa.PlX447/2004

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

13. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României
şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie pentru aplicarea mutatis mutandis a
Acordului între Guvernul României şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare,
semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1991, activităţilor şi personalului Fondului
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Naţiunilor Unite pentru Populaţie din România, convenit prin schimb de scrisori
semnate la New York la 5 mai 2003 şi la Bucureşti la 13 noiembrie
2003.PLX465/2004

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

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2004
pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 296/2002 privind acordarea asistenţei
medicale în România cetăţenilor străini în baza acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor
sau protocoalelor internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, la care
România este parte.PLX472/2004

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

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2004
pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a unor prevederi din Legea nr.
306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Colegiului Medicilor din România, Legea nr. 307/2004 privind
exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi
organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
şi din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din
România.PLX476/2004

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

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 51/2004 privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de
înmatriculare şi a celui de înregistrare fiscală de către comercianţi, precum şi a
autorizaţiei de funcţionare de către persoanele fizice autorizate şi asociaţiile
familiale.PLX478/2004

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

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2004
privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea
locuinţei.PLX479/2004

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