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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de 04 octombrie 2000 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de  
04 octombrie 2000 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. 217/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
70/1994 privind impozitul pe profit.(PL451) 

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

2. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 6/2000 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
217/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 
privind impozitul pe profit.(PL452) 

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. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-
free.(PL462) 

Amânat 
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 68/1999 privind stimularea plăţii obligatorii faţă de bugetul de stat.(PL469) 
Comisia, în prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, a hotărât 

elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat. 
5. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea plăţii obligatorii faţă de bugetul de 
stat.(PL473) 
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Comisia, în prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, a hotărât 
elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat. 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 61/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a 
produselor de tehnică militară din import destinate înzestrării Sericului de 
Informaţii Externe.(PL470) 

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

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/1999 
pentru aprobarea aranjamentului Stand-by dintre Guvernul României  şi Fondul 
Monetar Internaţional şi al Memorandumului Guvernul României privind 
politicile economice, convenit cu Fondul Monetar Internaţional.(PL475) 

Amânat 
II. AVIZE 

 
8. Propunerea legislativă privind interzicerea temporară a importurilor de 

produse siderurgice care sunt în gama de fabricaţie a agenţilor economici din 
România.(PL157) 

Comisia, în prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, a hotărât 
elaborarea unui aviz de respingere. 

9. Propunerea legislativă pentru reînfiinţarea comunei Clit, judeţul 
Suceava.(PL46) 

Comisia, în prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, a hotărât 
elaborarea unui aviz de respingere. 

10. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea comunei Şerbăuţi, judeţul 
Suceava.(PL45) 

Comisia, în prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, a hotărât 
elaborarea unui aviz de respingere. 
 

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

- Dumitraşcu Laurenţiu  - Gr. Parlam. PNŢCD; 
- Mircea Ciumara    - Gr. Parlam. PNŢCD – MINISTRU; 
- Gheorghiu Adrian   - Gr. Parlam. PDSR; 
- Nagy Istvan    - Gr. Parlam. UDMR; 
- Nichita Dan Gabriel   - Gr. Parlam. PNŢCD; 
- Pambuccian Varujan  - Minorităţi; 
- Păcurariu Iuliu   - Gr. Parlam. PD; 
- Traian Decebal Remeş  - Gr. Parlam. PNL – MINISTRU. 

 
Dan Constantinescu 

PREŞEDINTE 
 


