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PROCES – VERBAL 
al şedinţei Comisiei din ziua de 24.09.1997 

 
 
La lucrările comisiei sunt prezenti 22 deputaţi, fiind absenţi              3 motivat , iar 

nemotivat -. 
La lucrările comisiei  au participat următori invitaţi : 
- doamnul Done Nicolae  - dir.gen. în Ministerul Finanţelor; 
- domnul Ianeş   - preş. Ag. Naţ. Resurse Minerale; 
- domnul Călinoiu  - consilier Ministerul Muncii. 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Traian Decebal Remeţ preţedintele 

comisiei. 
Comisia a adoptat cu 22 voturi pentru  următoarea ordine de zi: 

 
I. RAPOARTE 

1. Proiectul de Hotărâre privind Bugetul de venituri şi cheltuieli al Camerei  Deputaţilor 
pe anul 1998. 

În urma dezbaterilor în prezenţa domnului Chestor Acsinte Gaspar, domului Secretar 
General Adjunct Cojoc Florea, domnului Director General Bratu Constantin şi doamnei 
Directoare Roşca Maria s-a propus reducerea bugetului Camerei cu 15 miliarde lei de la 
capitolul Cheltuilei de capital, Lucrăi noi, Obiectivul “Hotelul Parlamentului” întrucât până 
la data prezentă nu au fost obţinute aprobările prevăzute de Legea nr. 72/1996. 

2. Proiectul Legii datoriei publice a României – continuarea dezbaterilor. 
Acest priect de Lege a fost amânat pentru şedinţa următoare. 

 
II. AVIZE 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 51/1997 privind unele 
măsuri de conservare şi închidere a minelor. (în procedură de urgenţă) 

S-a elaborat aviz favorabil cu majoritate de voturi. 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/1997 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 56/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
judecătorilor, Curţii Supreme de Justiţie, ale magistraţilor asitenţi şi ale celorlalte categorii 
de personal. 

S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1997 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului din organele judecătoreşti. 

S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 



4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1997 privind unele 
măsuri de protecţie ce se acordă personalului din industria minieră şi din activităţile de 
prospecţiuni şi exploatări geologice. 

S-a elaborat aviz vaforabil cu majoritate de voturi. 
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1997 privind 

stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural. 
S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1997 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată. 
S-a elaborat aviz favorabil cu majoritate de voturi. 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/1997 privind 

acordarea unor drepturi sociale suplimentare elevilor şi studenţilor din învăţământul de stat, 
cursuri de zi, în anul 1997. 

S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1997 privind 

reglementarea modului de plată a personalului angajat prin convenţii civile pentru încasarea 
creanţelor bugetare administrate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. 

S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr. 67/1997 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranţă 
a fondului constituit existent. 

S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
10.Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1997 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 68/1994 aprobată prin Legea nr. 41/1995. 
S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
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