
 
 
            
 

 
 
 

 
 

PROCES – VERBAL 
al şedinţei Comisiei din ziua de 05 noiembrie1997 

 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 21 deputaţi, fiind absenţi 4 motivat , iar 
nemotivat -. 

La lucrările comisiei  au participat următori invitaţi : 
- domnul Done Nicolae   - dir. M.F.; 
- doamna Ispas Valentina   - dir. M.F.; 
- doamna Mândru Victoria  - sef. serv. M.F.; 
- doamna Anghel Mariana  - sef. serv. M.F. 
- doamna Victoria Câmpeanu  - M.Industriei; 
- domnul Ion Caramitru   - ministrul culturii. 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Traian Decebal Remeş preşedintele 

comisiei. 
Comisia a adoptat cu 21 voturi pentru  următoarea ordine de zi: 

 
I. RAPOARTE 

 
1. Proiectul legii datoriei publice a României. 

 Cu majoritate de voturi comisia a hotărât raport cu amendamente. 
2. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Indonezia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea 
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Jakarta, la 3 iulie 1996. 

Cu majoritate de voturi comisia a hotărât raport în forma adoptată de Senat. 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Listei României de concesii tarifare  

pentru produse ale tehnologiei informaţiei. 
Cu majoritate de voturi comisia a hotărât raport în forma adoptată de Senat. 
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1997 

privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru înfiinţarea "Proiectului privind conservarea 
energiei termice", semnat la Londra la 13 aprilie 1997. 

Cu majoritate de voturi comisia a hotărât raport în forma adoptată de Senat. 
 

 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

Bucureşti    05.11.1997 
Nr. XVIII/2/  799 



 2

II. AVIZE 
 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1997 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitele pe salarii, 
republicată.(aviz suplimentar) 

Comisia îşi menţine punctul de vedere transmis cu avizul din data de 
30.09.1997. 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 
privind înfiinţarea Societăţii comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene 
române - TAROM S.A." 

Cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz favorabil. 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1997 privind 

stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural. 
Cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz favorabil. 

4. Propunerea legislativă privind declararea ca municipiu al oraşului Târnăveni. 
Cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz favorabil. 

5. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru 
organizarea judecătorească. 

Cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz favorabil. 
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 67/1997 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului 
Cinematografic Naţional.  

Cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz favorabil. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

 Traian Decebal Remeş  
 


