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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de 15 decembrie 1999 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 15 
decembrie 1999 între orele 8,00 – 16,30. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege /propuneri legislative: 
 

I. FOND 
 

1. Proiectul de buget al Camerei Deputaţilor pe anul 2000. 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 

privind impozitul pe venit.(PL301) 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat.(PL480) 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.186/1999 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.83/1998 privind procedura falimentului 
băncilor.(PL483) 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.187/1999 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 151/1999 privind stingerea unor 
obligaţii bugetare.(PL487) 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.189/1999 
privind alocarea în anul 1999 a sumei de 50 miliarde lei Serviciului de Informaţii 
Externe.(PL493) 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 178/1999 privind majorarea capitalului social al băncilor cu capital majoritar 
privat.(PL454) 
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După dezbaterea şi aprobarea proiectului de buget pe anul 2000 al Camerei 
Deputaţilor ordinea de zi a fost amânată deoarece prin retragerea membrilor Grupului 
Parlamentar PDSR şedinţa nu a mai putut continua din lipsă de cvorum. 

 
În afara ordinei de zi de mai sus, domnul Cioşcu Constantin vicepreşedinte 

CEC împreună cu doamna Schuster Carmen reprezentanta Fundaţiei Casei de 
Economie “Landul Bavaria” au prezentat proiectul de înfiinţare în românia a unei 
societăţi bancare pe acţiuni având ca acţionari principali Casa de economii pentru 
construcţii din Bavaria (LBS) şi Casa de Economii şi Consemnaţiuni din România. 

Cu această ocazie membrii comisiei prezenţi au solicitat detalii 
suplimentare în legătură cu proiectul în cauză. 

 
Din numărul total de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci – 

26 – au absentat: 
- Florin Georgescu   - Gr. Parlam. PDSR; 
- Traian Decebal Remeş  - Gr. Parlam. PNL - MINISTRU 

 
 
 

Dan Constantinescu 
 

PREŞEDINTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


