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COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti,  16.10.1997  
Nr.          1018/XVI/11 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi  
imunităţi din zilele de 15 - 16 octombrie 1997 

 
   I. În fond: 
  1. Proiectul de Lege privind Statutul Băncii Naţionale a 
României; 
  2. Proiectul de Lege privind procedura lichidării judiciare a 
băncilor; 
  3. Proiectul Legii activităţii bancare; 
  II. În avizare: 
  1. Proiectul de Lege  privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar - valutare; 
  2. Proiectul de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.38/1997 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi 
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea 
“Proiectului privind conservarea energiei termice”, semnat la Londra la 13 
aprilie 1997; 
  3. Proiectul de Lege  privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.35/1997 pentru ratificarea Acordului suplimentar de împrumut dintre 
România, Banca Naţională a României  şi  Comunitatea Europeană, precum şi 
Memorandum-ului   de înţelegere suplimentar dintre România şi Comunitatea 
Europeană semnate la 10 iulie 1997 la Bucureşti şi la 24 iulie 1997 la 
Bruxelles; 
  4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei consulare între 
România şi Republica Croaţia, semnată  la Zagreb la 19 mai 1997; 
  5. Proiectul de Lege privind acordarea unui sprijin material 
pentru soţul supravieţuitor şi pentru urmaşii membrilor Academiei Române; 
  6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
60/1997 privind stabilirea numărului mediu de personal din industria minieră 
şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice; 
  7.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/1997 privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor 
legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991 - procedură de urgenţă; 
  8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.61/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.44/1995 privind 
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îmbunătăţirea activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii 
libere şi din lucrări literare, de artă şi ştiinţifice; 
  9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.16/1997 privind regularizarea pierderilor înregistrate de 
Agenţia Naţională a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-
1996; 
  Au fost examinate şi dezbătute 9 proiecte prevăzute la pct.II, 
care au fost avizate favorabil, cu majoritate de voturi. 
  Întrucât proiectele de lege prevăzute la pct.I au fost primite spre 
dezbatere în fond atât de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cât şi de 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, cele două comisii au hotărât să-şi 
desfăşoare lucrările într-o şedinţă comună. 
  La această şedinţă comună au participat ca invitaţi din partea 
Băncii Naţionale a României domnii: Emil Ghizari - prim- viceguvernator al 
Băncii Naţionale a României, Teodor Buftea - consilier al Băncii Naţionale a 
României, Mihai Ionescu - Director General al Băncii Naţionale a României, 
Marian  Mustăreaţă - Director al Băncii Naţionale a României, precum şi 
domnul  Negrea Radu - Directorul Asociaţiei Române a Băncilor. 
  Lucrările comune ale celor două comisii au fost conduse de 
domnul deputat Traian Decebal Remeş, preşedintele Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci. 
  Dezbaterile la proiectul de Lege privind statutul Băncii 
Naţionale a României au început în ziua de 15 octombrie 1997 şi au fost 
finalizate în ziua de 16 octombrie 1997, urmând a se întocmi raport comun cu 
unele propuneri de îmbunătăţire a textului, hotărâte cu majoritate de voturi. 
  Lucrările celor două comisii au continuat cu examinarea 
proiectului Legii activităţii bancare. 
  Considerând necesară prezenţa la dezbateri a reprezentanţilor 
Ministerului Finanţelor, lucrările au fost amânate pentru o şedinţă comună, 
ulterioară, la care aceştia urmează să fie invitaţi.  
  Examinarea proiectului de Lege privind procedura lichidării 
judiciare a băncilor, a fost amânată , de asemenea, pentru o şedinţă comună 
ulterioară.                                                                                                                 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

     Emil Teodor Popescu                 


