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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

 
din ziua de 08 decembrie 1999 

 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 08 
decembrie 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 Guvernului nr. 40/1999 
pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de 
Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
privind proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat, în valoare de 25 
milioane dolari SUA, semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999.(PL459) 

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

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/1999 
pentru ratificarea Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, din fondurile 
Facilităţii globate de mediu (FGM) pentru finanţarea Proiectului Managementul 
conservării biodiversităţii, în valoare de 5,5 milioane dolari SUA echivalent, 
semnat la Washington la 17 iunie 1999.(PL458) 

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

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/1999 
pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de 
Investiţii şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti - 
METROREX S.A. (fosta Regie Autonomă de Exploatare a Metroului Bucureşti - 
METROREX) privind finanţarea Proiectului de modernizare a metrolului din 
Bucureşti, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la 8, şi respectiv, 9 iunie 
1999.(PL460) 

Comisia, în prezenţa invitaţilor, cu majoritate de voturi, a hotărât 
elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat. 
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4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 88/1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate 
prin servicii poştale şi în regim de curierat rapid, de către persoanele 
juridice.(PL479) 

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

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României 
de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente 
acestora.(PL477) 

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

6. Proiectul de Lege privind scutirea de taxe pentru expedierea unor 
publicaţii destinate disporei româneşti.(PL467) 

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

II. AVIZE 
 

7. Proiectul de Lege privind egalitatea şanselor la accesul în învăţământl 
supeior.(PL471) 

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

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 12/1999 privind schimbul terenului în suprafaţă de 5000 mp,situat în Şoseaua 
Kiseleff, zona Piaţa Presei Libere, sector 1, Bucureşti - România, cu construcţia şi 
terenul aferent, situate în Dorotheenstrase 62-66, Berlin - Republica Federală 
Germania.(PL475) 

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

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată.(PL478) 

Comisia, în prezenţa invitaţilor, 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: 

- Dan Constantinescu   - Gr. Parlam. PNL; 
- Constantin Teculescu  - Gr. Parlam. PDSR; 
- Traian Decebal Remeş  - Gr. Parlam. PNL - MINISTRU 

 
 

Dan Constantinescu 
PREŞEDINTE 


