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PROCES – VERBAL 
 

al  şedinţei comisiei din ziua de 17 noiembrie 1999 
 
 
 
La lucrările comisiei din ziua de 1999 sunt prezenţi 25 deputaţi, fiind 

absenţi motivat 1, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următori invitaţi: 
- doamna Gereanu Aura  - director M. Fin.; 
- doamna Stamanichi Alexandra - idem; 
- doamna Roşu Gica   - idem; 
- doamna Ianda Elena   - idem; 
- domnul Cojocaru Marin  - idem; 
- domnul Alecu Dumitru  - idem; 
- doamna Ioniţă Ştefania  - idem; 
- doamna Petreanu Cornelia  - idem; 
- doamna Tudose Gabriela  - şef serviciu M. Fin.; 
- doamna Vlad Silvia   - Fondul Proprietăţii de Stat; 
- domnul Sergiu Seibotei  - idem; 
- domnul Nicolae Boeţi  - idem; 
- domnul Mironovici Radu  - Min. Ind. şi Com.; 
- domnul Teodorescu Serban - idem; 
- domnul Ghizdeanu Ion  - Oficiul Concurenţei; 
- domnul Tulin Petre   - Banca Naţională a României; 
- domnul Kerekes Gabor  - vicepreşedinte ARD; 
- domnul Ionel Voinescu  - consilier preşedinte ARD; 
- doamna Artenie Mihaela  - director MMPS; 
- domnul Borbely Laszlo  - secretar de stat MLPAT; 
- domnul Pete Ştefan   - secretar de stat MAA. 
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Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Dan Constantinescu, 
preşedintele comisiei. 

 
Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi: 
 

I. FOND 
 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de 
referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme 
centralizate precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti 
pentru categoriile defavorizate ale populaţiei.(PL435) 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 13/1999 pentru acordarea unor înlesniri la plata 
obligaţiilor bugetare unor agenţi economici din minerit.(PL381) 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 8/1999 privind unele măsuri pentru susţinerea 
Programului de restructurare prin garantarea unui credit la 
Societatea Comercială SIDEX S.A. Galaţi.(PL447) în procedură 
de urgenţă 
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 39/1999 privind unele măsuri pentru susţinerea 
Programului de restructurare prin garantarea unui credit la 
Societatea Comercială Roman S.A. Braşov.(PL448) în procedură 
de urgenţă 
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/1999 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 18/1996 privind angajarea de împrumuturi 
guvernamentale prin emisiunea de obligaţiuni de stat în valută de 
pe piaţa internă.(PL450) în procedură de urgenţă 
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/1999 pentru modificarea Legii bancare nr. 
58/1998.(PL449) în procedură de urgenţă 
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
73/1999 privind impozitul pe venit.(PL301) 

 
II. AVIZE 

 
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului 
naţional de solidaritate.(PL274) în procedură de urgenţă 
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor 
destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe.(PL394) 
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10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, 
pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de 
cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 
1999.(PL377) 
11. Propunerea legislativă privind modificarea valorii unor 
coeficienţi de multiplicare din Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 28/1998.(PL268) 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 

I. FOND 
 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia 
termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate precum şi pentru acordarea 
de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei.(PL435) 

S-a amânat. 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 13/1999 pentru acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare unor 
agenţi economici din minerit.(PL381) 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport cu amendamente. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 8/1999 privind unele măsuri pentru susţinerea Programului de restructurare 
prin garantarea unui credit la Societatea Comercială SIDEX S.A. Galaţi.(PL447) 
în procedură de urgenţă 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma prezentată de Guvern. 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 39/1999 privind unele măsuri pentru susţinerea Programului de restructurare 
prin garantarea unui credit la Societatea Comercială Roman S.A. Braşov.(PL448) 
în procedură de urgenţă 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma prezentată de Guvern. 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/1999 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1996 privind 
angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligaţiuni de stat în 
valută de pe piaţa internă.(PL450) în procedură de urgenţă 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma prezentată. 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 24/1999 pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998.(PL449) în procedură 
de urgenţă 

S-a amânat. 
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7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 
privind impozitul pe venit.(PL301) 

Au începutut dezbaterile generale pe marginea proiectului de Lege, urmând 
ca discuţiile pe articole să fie reluat în şedinţa viitoare. 
 

II. AVIZE 
 

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de 
solidaritate.(PL274) în procedură de urgenţă 

S-a amânat. 
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 148/1999 

privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de 
locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.(PL394) 

S-a amânat. 
10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 142/1999 

privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, 
în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din 
toamna anului 1999.(PL377) 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz în forma prezentată. 

11. Propunerea legislativă privind modificarea valorii unor coeficienţi de 
multiplicare din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1998.(PL268) 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz negativ din următorul considerent: 

- având în vedere că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.122/1999, 
intrată în vigoare la 30 iunie anul curent, a fost modificată chiar anexa VII/2 în sensul 
majorării coeficienţilor de multiplicare la funcţiile de medic specialist, medic, medic 
rezident şi medic stagiar, peste nivelul de majorare propus prin prezenta propunere 
legislativă, apreciem că aceasta a rămas fără obiect. 

 
 
 
 
 

Dan Constantinescu 
 

PREŞEDINTE 
 
 
 
 
 
 

 


