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din zilele de  07 - 08 februarie 2006 
 

 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
07 – 08 februarie 2006 între 1400 – 1900, respectiv 830 – 1630. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/ propuneri legislative: 
 

I. FOND 
 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 146/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea 
şi funcţionarea Băncii de Export - Import a României EXIMBANK - S.A. şi 
instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior. PLX667/2005 

Amânat 
II. AVIZE 

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

nr. 183/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei Publice Româno - Ungare "Gojdu", 
semnat la Bucureşti, la 20 octombrie 2005. PLx1/2006 

Amânat 
3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Statele 

Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul 
României, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005. PLx10/2006 

Amânat 
4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea între 

România şi Eurojust, semnat la Bruxelles, la 2 decembrie 2005. PLx3/2006 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 

unui aviz în forma prezentată de iniţiator. 
5. Proiectul de Lege privind procedura insolvenţei. PLX23/2006 
Amânat 
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6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 481/2004 
privind protecţia civilă. PLx5/2006 

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

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării. PLX11/2006 

În urma dezbaterilor, comisia, 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. 156/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat pentru 
Cancelaria Primului Ministru. PLX13/2006 

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

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 163/2005 pentru modificarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal. PLX18/2006 

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

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 162/2005 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar - economice în sistemul 
sanitar. PLX17/2006 

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

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. 
PLX14/2006 

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

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, 
a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producţie a Energiei 
Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Complexurile energetice 
Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala 
"ROMAG - TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în 
administrarea consiliilor judeţene şi locale. PLX20/2006 

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

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania 
Naţională de Transport a Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. PLX19/2006 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz în forma adoptată de Senat. 
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14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 173/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în 
cadrul administraţiei publice centrale. PLX22/2006 

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

15. Proiectul de Lege pentru abrogarea art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, 
organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de 
lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale şi a unor instituţii publice. PLX28/2006 

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

16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152 
din 15/07/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi a Legii nr. 
543 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2003. Plx32/2006 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz în forma soluţionată 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 - preşedinte PSD PREZENT 
2 Săpunaru Nini - vicepreşedinte PNL PREZENT 

3 Iordache Graţiela Denisa - vicepreşedinte PC PREZENT 
4 Baban Ştefan - secretar PRM PREZENT 
5 Drăguş Radu Cătălin  - secretar PD PREZENT 
6 Borbely Laszlo -  ministru delegat UDMR ABSENT 
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 PREZENT 
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 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

18 Mocanu Alexandru PD PREZENT 
19 Muşetescu Tiberiu Ovidiu PSD PREZENT 
20 Nicolăescu Gherghe Eugen - ministru PNL ABSENT 
21 Olărean Aurel PD PREZENT 
22 Ovidenie Costel Independent PREZENT 
23 Popeangă Petre PRM ABSENT 
24 Rusu Mihaela Adriana PSD PREZENT 
25 Ruşeanu Dan Radu PNL PREZENT 
26 Sandu Capră Mihai PNL PREZENT 

 
 

 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 


	I. FOND

