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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI

din zilele de  08 şi 09 octombrie 2002

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat activitatea în zilele de
08 şi 09 octombrie 2002, între orele 1130 - 1630, respectiv 930 - 1630.

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative:

I. FOND

1. Proiect de Hotărâre privind contul de execuţie a Bugetului Camerei
Deputaţilor pe anul 2000.PL209BP/2001

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport în forma prezentată de iniţiator.

2. Proiect de Hotărâre privind contul de execuţie a Bugetului Camerei
Deputaţilor pe anul 2001.PL269BP/2002

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport în forma prezentată de iniţiator.

3. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea jocurilor de
noroc.PL295/1998

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport de respingere.

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă
pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru
acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale
populaţiei.PL562/2001

Propunerea legislativă a fost retrasă de iniţiatori.
5. Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor care

dovedesc eroism în acţiuni de salvare a unor vieţi omeneşti ori de recuperare a unor
bunuri aparţinând patrimoniului public sau privat.PL663/2001
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport de respingere.

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/1998
privind impunerea unor venituri realizate în România de persoane fizice
nerezidente.PL232/1998

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

nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii şi/sau pe venituri
realizate de consultanţii străini pentru activităţile desfăşurate în România în cadrul
unor acorduri de împrumut.PL48/1998

Amânat.

II AVIZE

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România.PL470/2002

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma prezentată.

9. Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Titeşti, judeţul
Vâlcea.PL316/2002

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma prezentată.

10. Propunerea legislativă privind reînfiinţarea comunei Sânnicolau
Român, judeţul Bihor.PL293/2002

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma prezentată.

11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
415/2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr. 297/2000 pentru
completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru
înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.PL151/2002

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz  de respingere.

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

- domnul Birtalan Akos - Grupul Parlamentar UDMR.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu
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