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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

 

din zilele de  21 şi 22 februarie 2006 
 

 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
21 şi 22 februarie 2006 între 1400 – 1900, respectiv 830 – 1630. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/ propuneri legislative: 
 

I. FOND 
1. Propunerea legislativă privind calendarul de creştere a salariului minim 

pe economie.Plx611/2005 – Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială 

În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu 32 de voturi pentru şi 9 abţineri, 
au hotărât întocmirea unui raport comun de respingere. 

2. Proiectul de Lege privind Codul vamal al României.PLX688/2005 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui raport cu amendamente. 
 

II. AVIZE 
3. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 202/1998 privind 

organizarea Monitorului Oficial al României  şi a Legii nr. 26/1990 privind Registrul 
Comerţului. Plx33/2006 

Amânat. 
4. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul 

acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. PLX29/2006 
Amânat. 
5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001.PLx52/2006 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz favorabil cu amendamente. 
6. Proiectul Legii - cadru a descentralizării.PLx51/2006 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz în forma prezentată de iniţiator. 
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7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 170/2005 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem 
al asigurărilor sociale de stat.PLX55/2006 

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

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 171/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale.PLX56/2006 

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

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 177/2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 
96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea Fondului forestier 
naţional.PLX57/2006 

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

10. Proiectul de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-
parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea 
publică nr. 480/1992, precum şi a altor costuri externe aferente acestei cote-
părţi.PLX59/2006 

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

11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
519/2002 privind protecţia socială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 29 iulie 2002 cu modificările şi 
completările ulterioare.Plx60/2006 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz negativ. 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române.Plx647/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz negativ. 

13. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice. Plx40/2006 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz negativ. 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Plx38/2006 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz favorabil. 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 44/1994, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 16 aprilie 2002 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. 
Plx37/2006 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz negativ. 
 

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 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 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 
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

