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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

 
din ziua de 17 noiembrie 1999 

 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 17 
noiembrie 1999 între orele 8,00 – 16,30. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege /propuneri legislative: 
 

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 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

Bucureşti    18.11.1999 
Nr. XVIII/2/851 



 2

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

- Traian Decebal Remeş  - Gr. Parlam. PNL - MINISTRU 
 
 
 

Dan Constantinescu 
PREŞEDINTE 

 
 


