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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de  13 octombrie 2005 
 

 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 13 

octombrie 2005 între 830 - 1630. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/ propuneri legislative: 

 
I. FOND 

 
1. Proiect de Hotărâre privind Bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2006 

(REEXAMINARE) – BP791/2005 
Amânat 
2. Proiectul de Lege privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, adoptat de Senat 
în şedinţa din data de 3 octombrie 2005.PLX453/2005 

Amânat 
3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. III din 

Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului 
achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din 
funcţiune, aparţinând instituţiilor publice.PLX412/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu un vot împotrivă, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma adoptată de Senat. 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 1 din 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor 
scoase din funcţiune aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională.PLX413/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu un vot împotrivă şi o abţinere, a hotărât 
elaborarea unui raport cu amendamente. 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 56/2005 pentru modificarea şi completarea 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.PLX372/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport de respingere. 
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6. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire 
PLX433/2005 – Raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

Cu majoritate de voturi, comisiile reunite au hotărât elaborarea unui raport 
comun în forma adoptată de Senat. 

 
II. AVIZE 

 
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie.PLX452/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz în forma prezentată de iniţiator. 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian.PLX454/2005 

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

9. Proiectul de Lege ,,Legea energiei termice”.PLX455/2005 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 

unui aviz în forma adoptată de Senat. 
10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli 
care deţin şi/sau exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile.PLX456/2005 

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

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.136/2005 pentru ratificarea Protocolului Adiţional, semnat la Bucureşti 
la 13 septembrie 2005, la Convenţia între Ministerul Administraţiei şi Internelor din 
România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile 
de Funcţionare a Cursului Internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri ,,Mihai 
Viteazu” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003 şi a 
Protocolului Adiţional, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2005, la Convenţia de 
Finanţare între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul 
Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea Părţii franceze 
întreţinerii stagiarilor de la Cursul Internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri 
,,Mihai Viteazu” a Jandarmeriei Române, semnat la Bucureşti, la 11 iulie 2003. 
PLX469/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz în forma prezentată de iniţiator. 

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.52/2005 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de curierat pentru materialele NATO 
clasificate.PLX415/2005 

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

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2005 
pentru completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
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personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi 
siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din 
aceste instituţii.PLX417/2005 

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

14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2005 
pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară 
a personalului care gestionează fonduri comunitare.PLX418/2005 

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

15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2005 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2002 
privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi 
de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.PLX416/2005 

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

16. Proiect de Lege privind plata obligaţiilor financiare pe care România le 
are faţă de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA).PLX420/2005 

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

17. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea art.4 din Ordonanţa 
Guvernului nr.79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant. 
PLX423/2005 

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

18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul 
Muncii.PLX438/2005 

Amânat 
19.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.567/2004 

privind statutul personalului auxiliar al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe 
lângă acestea.PLX450/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz în forma prezentată de iniţiator. 

 
Din totalul de 26 membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a 

absentat: 
- domnul Popeangă Petre  - Grupul Parlamentar PRM. 

 
 

 
 

PRESEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 


	I. FOND

