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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de 23 decembrie 1999 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 23 
decembrie 1999 între orele 8,00 – 12,30. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege /propuneri legislative: 
I. FOND 

 
1. Propunerea legislativă pentru completarea art. 50 din Legea nr. 27/1994 

privind impozitele şi taxele locale.(PL184) 
Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui raport de 

respingere. 
2. Propunerea legislativă privind sprijinirea şi întrajutorarea sinistraţilor din 

zonele calamitate.(PL267) 
Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui raport de 

respingere. 
3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.118/1996 privind 

constituirea şi utilizarea Fondului Special al drumurilor publice.(PL347) 
Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui raport de 

respingere. 
4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 

privind impozitele şi taxele locale, modificată şi completată prin OGU nr. 
62/1998.(PL395) 

Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea unui raport de 
respingere. 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome “Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat”.(PL480) 

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

6. Propunere legislativă privind reglementarea încadrării caselor de ajutor 
reciproc ale pensionarilor din România în regimul fiscal al unităţilor de protecţie 
socială(PL342) 

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

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.188/1999 
privind transferul imobilului situat în Bucureşti, B-dul Unirii nr.37 – Magazinul 
Junior - din patrimoniul Societăţii Comerciale “Bucureşti” - S.A. în domeniul 
privat al statului.(PL492) 

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

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.52/1999 
pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Comisia 
Europeană şi Guvernul României privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari 
dimensiuni pe anul 1998, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 1998(PL498) 

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

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.192/1999 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi 
reorganizarea activităţilor de protecţie a copilului.(PL499) 

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

10. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/1999 pentru completarea alin.1 al art.14 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale.(PL502) 

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

11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/1998 
privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor 
aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din 
compunerea Ministerului Apărării Naţionale.(PL503) 

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 – 
26 – au absentat: 

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

 
Dan Constantinescu 

PREŞEDINTE 
 


