
 
 
 
 
            
 

 
 
 

 
 
 

PROCES – VERBAL 
al şedinţei Comisiei din ziua de 10 decembrie1997 

 
 

La lucrãrile comisiei sunt prezenţi 23 deputaţi, fiind absenţi 2 motivat , iar 
nemotivat -. 

La lucrările comisiei  au participat următori invitaţi : 
- doamna Gheorghiţa Oprea  - Secretar de stat M.F.; 
- doamna Ispas Valentina   - director gen. M.F. 
Lucrãrile comisiei sunt conduse de domnul Traian Decebal Remeş preşedintele 

comisiei. 
Comisia a adoptat cu 23  voturi pentru  urmãtoarea ordine de zi: 

 
I. RAPOARTE 

 
1. Proiectul de Lege privind finanţele publice locale.  

În prezenţa invitaţilor comisia a început discutarea proiectului de Lege pe 
articole. Discuţiile vor continua şi în şedinţa următoare. 

2. 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. 

În prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, comisia a horărât elaborarea 
unui raport favorabil. 
 

II. AVIZE 
 
1) Propunerea legislativă privind recontituirea dreptului de proprietate asupra 

pământului, pentru acţionarii din cadrul societăţilor comerciale agricole foste IAS şi 
similare acestora. 

Cu majoritate de voturi comisia a hotărât amânarea discuţiilor din lipsa 
punctului de vedere al Guvernului. 

2) Propunerea legislativă privind “Legea publicităţii”.  
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Cu majoritate de voturi comisia a hotărât amânarea discuţiilor din lipsa 
punctului de vedere al Guvernului. 

3) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 76/1997 privind 
majorarea salariilor de bază pentru unele categorii de personal din învăţământ.  

Cu majoritate de voturi comisia e hotărât elaborarea unui aviz în forma 
prezentată. 

4) Proiectul de Lege privind afilierea Academiei Române la unele organizaţii 
internaţionale.  

Cu majoritate de voturi comisia e hotărât elaborarea unui aviz în forma 
adoptată de Senat. 

5) Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 9/1997 şi a 
Ordonanţei  Guvernului nr. 56/1997. 

Cu majoritate de voturi comisia e hotărât elaborarea unui aviz în forma 
adoptată de Senat. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Traian Decebal Remeş 


