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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de 6 septembrie 2000 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 6 
septembrie 2000 între orele 8,00 – 16,30. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege /propuneri legislative: 
 

I. FOND 
 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 62/2000 
privind ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi 
Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea 
întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucureşti la 30 
decembrie 1999.(270) 

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

 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 110/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în 
sistemul bancar.(PL299) 

Comisia, în prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, a hotărât 
elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat. 

 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 21/2000 privind aprobarea participaţiei statului la capitalul social de la 
societăţile comerciale "TRACTORUL - UTB" S.A. Braşov, "MAT" - S.A. 
Craiova, "HART" - S.A. Miercurea Ciuc şi "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel, 
precum şi alocare sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome 
a Îmbunătăţirilor Funciare.(PL150) 

Dezbaterile asupra acestui proiect de lege vor continua în şedinţele viitoare. 
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4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 89/2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2000 
privind majorarea participaţiei statului la capitalul social de la societăţile 
comerciale Tractoru-UTB-S.A. Braşov, MAT-S.A. Miercurea - Ciuc şi ARO _ 
S.A. Câmpulung Muscel, precum şi alocarea de 2000 miliarde lei de la bugetul de 
stat Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare.(PL336) 

Dezbaterile asupra acestui proiect de lege vor continua în şedinţele viitoare. 
 
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 118/2000 

pentru autorizarea Băncii  Naţionale a României de a acorda o linie de credit 
Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancare.(PL352) 

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

 
6. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului 

nr. 26/1993 privind tariful vamal de import al României.(PL75/99) 
Dezbaterile asupra acestui proiect de lege vor continua în şedinţele viitoare. 
 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor 
finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile 
sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care uşi desfăşoară 
activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect.(PL388/99) 

Comisia, în prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, a hotărât 
elaborarea unui raport cu amendamente. 

 
8. Propunerea legislativă privind reducerea impozitului pe clădiri şi teren 

datorate conform Legii 27/1994 privind impozitele şi taxele locale modificată şi 
completată prin OUG nr. 62/1998, OUG nr. 27/1999 şi OUG nr. 15/1999 pentru 
unele categorii de pensionari.(PL74) 

Amânat 
 
9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 25/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/1999 
privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria 
publică internă.(PL162) 

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

 
 

 
II. Scrisoarea Băncii  Naţionale a României 

 
Discuţiile asupra acestei scrisori vor continua în şedinţa viitoare. 
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Din numărul total de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci – 
25 – au absentat: 

 
- Chichişan Miron   - Gr. Parlam. PUNR; 
- Mircea Ciumara    - Gr. Parlam. PNŢCD – MINISTRU; 
- Pambuccian Varujan  - Minorităţi; 
- Pantiş Sorin    - Gr. Parlam. PNL; 
- Traian Decebal Remeş  - Gr. Parlam. PNL – MINISTRU. 

 
 
 
 
 
 

Dan Constantinescu 
 

PREŞEDINTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


