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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI

din zilele de  25 şi 26 martie 2003

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat activitatea în zilele de
25 şi 26 martie 2003, între orele 1400 – 1900, respectiv 930 – 1630.

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative:

I. FOND

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 3/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002
privind impozitele şi taxele locale.PL188/2003

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

2. Propunerea legislativă privind modificarea art. 185 alin. (21) din Legea
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile
mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate.PL676/2002/03

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

3. Proiectul de Lege privind cofinanţarea asistenţei financiare
nerambursabile acordate României de către Comunitatea Europeană  prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectele din domeniul
protecţiei mediului înconjurător.PL235/2003

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

4. Proiectul de Lege pentru asigurarea fondurilor necesare decontării
cheltuielilor efectuate cu elaborarea studiilor de fezabilitate aferente Programului
SAPARD - Măsura 2.1. - Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii
rurale.PL237/2003
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat.

II. AVIZE

5. Propunerea legislativă pentru instituirea "Ziua NATO în
România".PL620/2002/03

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;
- domnul Hotea Iancu - Grupul Parlamentar PRM.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu
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