
 
 
 
 
            
 

 
 

  
 

SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din ziua de 07 octombrie 1997 

 
 Comisia pentru Buget, Finanţe şi Banci ţi-a desfăţurat lucrările în ziua de 01 

octombrie 1997, între orele 8,30 - 16,30. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/propuneri legislative: 

 
I. RAPOARTE 

 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 56/1997 pentru 

completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată. 
În prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi s-a elaborat raport favorabil. 
2. Proiectul de Lege privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru 

bunurile trecute în proprietatea statului bulgar, în urma aplicării Tratatului dintre România şi 
Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, adoptat de SENAT. 

În prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi s-a elaborat raport cu amendamente. 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1997 pentru 

ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol, în sumă de 350 milioane 
dolari SUA echivalent, semnat la Washington la 1 iulie 1997.  

În prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi s-a elaborat raport cu amendamente. 
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1997 pentru 

ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca de Export-Import a Japoniei, în 
sumă de 50 milioane dolari SUA, semnat la Tokyo la 14 iulie 1997.  

În prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi s-a elaborat raport favorabil în forma 
adoptată de Senat. 

5. Proeictul Legii datoriei publice – continuarea dezbaterilor. 
S-au amânat discuţiile pentru şedinţa viitoare. 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1997 pentru 

ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Regia 
Autonomă de Exploatare a Metroului Bucureşti - Metrorex, semnal la Bucureşti la 18 şi 
respectiv, la 20 decembrie 1996 şi a Acordului de împrumut dintre România şi Banca 
Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Exploatare a Metrolului Bucureşti - 
Metrorex, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la 25 martie şi, respectiv, la 27 martie 1997. 

Cu majoritate de voturi s-a elaborat raport favorabil. 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/1997 

privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru produsele de tehnică 
militară, materiale, piese de schimb, componentele, echipamentele şi aparatura importate 
pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale. 

Cu majoritate de voturi s-a elaborat raport favorabil. 
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II. AVIZE 
 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 55/1997 pentru 

modificarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă nr. 47/1997 privind modificarea şi 
completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor 
drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim 
brut pe ţară. 

În prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi s-a elaborat aviz favorabil. 
2. Propunerea legislativă privind acordarea de credite cu dobândă parţial subvenţionată 

de la bugetul de stat familiilor pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea sau repararea 
capitală a locuinţelor proprietate personală. 

S-au amânat discuţiile din lipsa  punctelor de vedere ale Guvernului şi Consiliului 
Legislativ. 

Din numărul total al membrilor comisiei - 25 - au absentat, după cum urmează: 
- Ciumara Mircea    - Gr.Parlam.PNŢCD – MINISTRU; 
- Papuc Aurel Constantin - Gr. Parlam.USD – PD. 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Traian Decebal Remeş 
 


