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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

 
din ziua de 06 octombrie 1999 

 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 06 
octombrie 1999 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. 127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal şi îmbunătăţirea 
realizării şi colectării veniturilor statului.(PL335) În procedură de urgenţă 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport cu amendamente.  

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
120/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1994 
privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.(PL328)  

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport cu amendamente.  

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 58/1999 privind soluţionarea obiecţiunilor şi contestaţiilor formulate împotriva 
actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor şi întârzierilor, a penalităţilor şi a altor 
sume şi măsuri.(PL152) 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci împreuna cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au hotărât 
elaborarea unui raport cu amendamente.  

4. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea la plata taxei de reclamă şi publicitate, 
precum şi a majorărilor de întârziere aferente.(PL365) 

Respins, se va discuta orodonanţa de urgenţă a Guvernului nr.16/1999 la 
următoarea şedinţă. 
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II. AVIZE 

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

nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de 
solidaritate.(PL274) în procedură de urgenţă  

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

nr. 134/1999 privind unele măsuri referitoare la salarizarea magistraţilor şi a 
celorlalte categorii de personal din organele autorităţii judecătoreşti.(PL351) în 
procedură de urgenţă  

Amânat. 
7. Propunerea legislativă pentru delimitarea suprafeţelor cu pădure şi 

vegetasţie forestieră care fac obiectul revendicărilor, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 169/1998 şi de întârziere a tăierilor de masă lemnoasă de pe 
aceste terenuri.(PL331) 

Amânat. 
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/1999 

privind atestarea agenţilor economci producători de bunuri materiale destinate 
comercializării şi acordarea permisului de operare.(PL313) 

Amânat. 
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1999 

privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier, prin 
construirea de drumuri forestiere în perioada 2000 - 2010.(PL299) 

Amânat. 
10. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 18/1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din 
subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei şi 
Comerţului.(PL358) 

 Amânat. 
 

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

- Traian Decebal Remeş  - Gr. Parlam. PNL – MINISTRU. 
 

 
 
 
 

Dan Constantinescu 
 

PREŞEDINTE 
 
 
 
 


