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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

 

din zilele de  13 - 14 decembrie 2005 
 

 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
13 – 14  decembrie 2005 între 1400 – 1900, respectiv 830 – 1630. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/ propuneri legislative: 
 

13.12.2005 
 

Şedinţă comună cu Comisia pentru buget,  
finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului 

 
I. FOND 

 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005.PLx524/2005 
În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au hotărât 

elaborarea unui raport cu amendamente. 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 155/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2005.PLx525/2005 

În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au hotărât 
elaborarea unui raport cu amendamente. 

3. Raportul Comisiei pentru Supravegherea Asigurărilor privind activitatea 
desfăşurată şi evoluţia pieţei de asigurări în anul 2004; PL54DST 

În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu unanimitate de voturi, au hotărât 
elaborarea unui raport în forma prezentată. 

4. Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Comisiei 
Naţionale a Valorilor Mobiliare.980BP/2005 

În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu unanimitate de voturi, au hotărât 
elaborarea unui raport în forma prezentată. 
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14.12.2005 
 

I. FOND 
 

1. Proiectul de Lege privind securitizarea creanţelor.PLX479/2005 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

elaborarea unui raport cu amendamente. 
2. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 136/1995 privind 

asigurările şi reasigurările în România.PLX552/2005 
Dezbaterile asupra acestui proiect de lege vor continua în şedinţa viitoare. 
3. Propunerea legislativă privind eliminarea impozitului pe 

pensii.Plx559/2005 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

elaborarea unui raport de respingere. 
4. Propunerea legislativă privind acordarea de ajutoare financiare 

persoanelor ale căror case şi anexe gospodăreşti au fost inundate în urma 
calamităţilor naturale.Plx560/2005 

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

5. Propunerea legislativă pentru alocarea de la bugetul de stat a sumei de 
200 de milioane de euro anual, pentru reabilitarea şcolilor şi construcţiilor şcolare din 
mediul rural.Plx561/2005 

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

6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor 
acestora şi pietrelor preţioase în România.Plx564/2005 

Amânat 
7. Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice.Plx589/2005 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

elaborarea unui raport de respingere. 
8. Proiectul de Lege pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din 

Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară.PLX610/2005 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat. 
9. Propunerea legislativă privind abrogarea procedurii referitoare la cererea 

de oferte prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind 
achiziţiile publice.Plx614/2005 

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

10. Propunerea legislativă privind sprijinul financiar pentru înălţarea de 
biserici.Plx615/2005 

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

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 137/2005 pentru autorizarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
să garanteze deschiderea unei linii de credit. PLX604/2005 

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

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 143/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, 
precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice. PLX603/2005 

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

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 140/2005 privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii influenţei aviare. 
PLX602/2005 

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

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România. PLX601/2005 

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

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 
privind organizarea pieţei laptelui de vacă. PLX556/2005 

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

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2005 
privind reglementările  de neutralizare a deşeurilor de origine animală. PLX555/2005 

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

17. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Confederaţia Elveţiană privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalităţii 
organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, precum 
şi a altor infracţiuni transnaţionale, semnat la Bucureşti la 19 septembrie 2005. 
PLX596/2005 

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

18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/20025 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 
combatere a finanţării actelor de terorism. PLX599/2005 

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

19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2005 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea 
unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. PLX554/2005 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
elaborarea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avut următoarea prezenţă în zilele 

de şedinţă: 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Grupul 
Parlamentar  

1 Tănăsescu Mihai  PSD PREZENT 
2 Săpunaru Nini  PNL PREZENT 

3 Iordache Graţiela 
Denisa  PC PREZENT 

4 Baban Ştefan  PRM PREZENT 

5 Drăguş Radu 
Cătălin  PD PREZENT 

6 Borbely Laszlo -  
ministru delegat UDMR ABSENT 

Înlocuit de domnul deputat Lakatos Petru 

7 Cazan Romeo 
Gheorghe Leonard PSD PREZENT 

8 Dragomir 
Gheorghe PNL PREZENT 

9 Erdei Doloczki 
Istvan UDMR PREZENT 

10 Grigore Dan Independent PREZENT 
11 Gubandru Aurel PSD PREZENT 

12 Guşă Cosmin 
Horea Independent ABSENT 

13 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 

14 Manda Iulian 
Claudiu PSD PREZENT 

15 Marin Constantin PSD PREZENT 

16 Martin Eduard 
Stelian PSD PREZENT 

17 Merka Adrian 
Miroslav Minorităţi PREZENT 

18 Mocanu Alexandru PD PREZENT 

19 Muşetescu Tiberiu 
Ovidiu PSD PREZENT 

20 
Nicolăescu 
Gherghe Eugen - 
ministru 

PNL ABSENT 
Înlocuit de doamna deputat Monica Ştirbuţ

21 Olărean Aurel PD PREZENT 
22 Ovidenie Costel Independent PREZENT 
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Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Grupul 
Parlamentar  

23 Popeangă Petre PRM ABSENT 

24 Rusu Mihaela 
Adriana PSD PREZENT 

25 Ruşeanu Dan Radu PNL ABSENT 
Înlocuit de domnul deputat Sorin Paveliu 

26 Sandu Capră Mihai PNL PREZENT 
 
 

 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 
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