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 Marţi, 14 septembrie 2004 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 
           1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
pentru ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România şi 
FMI, convenit la Bucureşti şi la Washington, prin Scrisoarea Primului Ministru 
al României şi a Băncii Naţionale a României din 22 iunie 2004.   
 2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
 
             La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 30 
membrii.   
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 
şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului 
Finanţelor Publice: domnul Paul Ichim – secretar de stat şi doamna Georgia 
Babici – expert. 
 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu 
Ruşanu. 

 
 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru ratificarea Aranjamentului 
stand-by de tip preventiv dintre România şi FMI, convenit la Bucureşti şi la 
Washington, prin Scrisoarea Primului Ministru al României şi a Băncii 
Naţionale a României din 22 iunie 2004. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a prezentat proiectul de 
lege arătând necesitatea aprobării sale. 

De asemenea, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a precizat 
faptul că, Guvernul şi, respectiv,  Banca Naţională a României au negociat pe 
parcursul acestei perioade un Memorandum de Politici Economice şi Financiare 
care stabileşte obiectivele de politică economică pentru perioada 2004-2006 şi 
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cuprinde măsuri destinate să consolideze progresul înregistrat în stabilizarea 
macroeconomică şi să accelereze reformele structurale.  

In unanimitate, a fost aprobat proiectul de lege, în forma prezentată. 
 
 
 Miercuri, 15 septembrie 2004 

Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea: 
  1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2004. 
  2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2004. 
 
  3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
             La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 30 
membrii.   
  La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 
şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului 
Finanţelor Publice: doamna Camelia Dobroţeanu – director general adjunct, 
doamna Mariana Mişu – director general adjunct şi domnul Petrică Grama – 
director.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu 
Ruşanu. 

 
 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2004 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004. 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a prezentat proiectul de 
lege, subliniind că, necesitatea rectificării bugetare este determinată de 
schimbările intervenite în evoluţia indicatorilor macroeconomici, precum şi de 
modul de realizare a indicatorilor bugetari pe primele 5 luni ale anului 2004 şi 
preliminarea acestora până la finele anului. 
 In continuare reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a prezentat 
evoluţia indicatorilor macroeconomici şi analiza execuţiei bugetului consolidat 
pe primele cinci luni ale anului.   
 In urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, ca 
proiectul de lege să fie avizat favorabil, în forma prezentată. 
 
 La punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 91/2004 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004. 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a prezentat proiectul de 
lege, precizând că prin această ordonanţă a Guvernului veniturile bugetului 
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general consolidat au fost majorate cu 0,8% din PIB, iar deficitul bugetului 
general consolidat pe anul 2004 a fost redus la 2,1% din PIB, în vederea 
realizării obiectivelor referitoare la reducerea inflaţiei şi diminuarea deficitului 
de cont curent.  
 In urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, ca 
proiectul de lege să fie avizat favorabil, în forma prezentată. 
 
  
   
   

  PREŞEDINTE, 
Dan Radu Ruşanu 

 
                                                             SECRETAR, 
                                                               Iuliu Vida     
 
                             Expert parlamentar 
                   Alina Hodivoianu
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