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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de 24 noiembrie 1999 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 24 
noiembrie 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 nr. 176/1999 
privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale ROMAN S.A. şi 
TRACTORUL UTB S.A Braşov.(PL445)  în procedură de urgenţă 

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

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 
privind impozitul pe venit.(PL301) 

În prezenţa invitaţilor, comisia a început dezbaterea proiectului de Lege 
urmând a fi continuată în şedinţele viitoare. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 73/1999 privind aprobarea continuării lucrărilor şi a finanţării obiectivului de 
investiţii "Dezvoltarea şi modernizarea aeroportului internaţional Bucureşti-
Otopeni" şi pentru aprobarea garantării unui credit în favoarea Companiei 
Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" SA.(PL412) 

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

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1999 
privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe garantate de stat 
în lucrările de infrastructură.(PL409) 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma prezentată. 
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5. Propunerea legislativă pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
151/1999 privind stingerea unor obligaţii bugetare.(PL407) 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma prezentată. 
 

II. AVIZE 
 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 177/1999 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 142/1999 privind 
instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în 
vederea înfinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna 
anului 1999.(PL453) 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz în forma prezentată. 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 168/1999 
privind unele măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991.(PL439) 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz în forma prezentată. 
 

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

- Ana Gheorghe   - Gr. Parlam. PDSR; 
- Corâci Ioan Cezar   - Independent; 
- Traian Decebal Remeş  - Gr. Parlam. PNL - MINISTRU 

 
 
 
 
 

Dan Constantinescu 
 

PREŞEDINTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


