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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din ziua de 11 octombrie 2000 

 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 
11.10.2000 între orele 8,00 – 16,30. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege /propuneri legislative: 
 

I. ŞEDINŢĂ COMUNĂ CU SENATUL 
1. Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comisiei  Naţionale a 

Valorilor Mobiliare.(PLBP868) 
Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului, cu majoritate de voturi, au hotărât elaborarea unui raport în forma 
prezentată. 

 
II. FOND  - şedinţa comisiei 

2. Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 
2001.(PLBP839) 

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

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei României şi Guvernul 
Republice Islamice Pakistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii 
fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 27 iulie 
1989.(PL482) 

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

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Acordului de Împrumut dintre 
România, în calitate de împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de Agent 
al Împrumutatului şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutator, semnat la 
Bruxelles la 27 ianuarie 2000. 

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui raport în forma 
adoptată de Senat. 
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III. AVIZE 
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2000 

referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate 
temporar.(PL486) 

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz în forma 
adoptată de Senat. 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2000 
privind modificarea şi completarea Legii viei şi vinului nr. 67/1997.(PL487) 

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz în forma 
adoptată de Senat. 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.(PL489) 

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz în forma 
adoptată de Senat. 

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 165/1999 pentru completarea alin. 1 art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 
privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului 
energetic.(PL490) 

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz în forma 
adoptată de Senat. 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2000 
privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare.(PL491) 

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz în forma 
adoptată de Senat. 

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 
privind reglementarea depozitării cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul 
certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea fondului de garantare 
pentru certificatele de depozit.(PL492) 

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui aviz în forma 
adoptată de Senat. 
 

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; 
- Dumitraşcu Laurenţiu  - Gr. Parlam. PNŢCD; 
- Gheorghiu Adrian   - Gr. Parlam. PDSR; 
- Nagy Istvan    - Gr. Parlam. UDMR; 
- Nichita Gabriel   - Gr. Parlam. PNŢCD; 
- Pambuccian Varujan  - Minorităţi; 
- Pantiş Sorin    - Gr. Parlam. PNL; 
- Traian Decebal Remeş  - Gr. Parlam. PNL – MINISTRU. 

 
Dan Constantinescu 

PREŞEDINTE 
 


