
  Parlamentul României 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

Bucureşti,       17.03.2006 
Nr. 22/157 

                           
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

 

din zilele de  14  şi 15  martie 2006 
 

 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
14 şi 15 martie  2006 între 1400 – 1900, respectiv 830 – 1630. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/ propuneri legislative: 
 

I. FOND 
 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, 
înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor 
publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii 
Europene.PLX98/2006 

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

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Administrare a 
Fondului Fiduciar dintre Guvernul României, Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare privind Fondul 
Fiduciar susţinut de mai mulţi finanţatori pentru sprijinirea Decadei de incluziune a 
romilor, semnat la Bucureşti la 17 noiembrie 2005.PLx127/2006 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport cu amendamente. 

3. Propunerea legislativă privind acordarea unui sprijin financiar pentru 
schiturile şi chiliile româneşti din Sfântul Munte Athos.Plx89/2006 

Amânat 
4. Propunerea legislativă pentru completarea Codului Fiscal (Legea nr. 

571/2003).Plx91/2006 
Amânat 
5. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (4) al art. 67 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice 
locale.Plx90/2006 

Administrator
Original
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În urma dezbaterilor, comisia, cu o abţinere şi un vot împotrivă, a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 208/2005 privind scutirea de la plata drepturilor vamale de import a unor 
bunuri.PLX118/2006 

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

 
II. AVIZE 

 
7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/1998 

privind protecţia noilor soiuri de plante.PLX100/2006 
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. 179/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 340/2004 privind instituţia 
prefectului. PLX116/2006 

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 Guvernului nr. 27/2006 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.PLX130/2006 

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

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 184/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
91/2005 pentru instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei 
cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea 
creşterii eficienţei consumului, siguranţei şi calităţii vieţii.PLX131/2006 

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

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor 
clădiri de locuit multietajate.PLX132/2006 

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

12. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. PLX120/2006 

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

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2006 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei 
circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. PLX121/2006 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 
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14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2006 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei 
fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare. 
PLX122/2006 

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

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2006 
pentru aprobarea măsurilor privind susţinerea finanţării documentaţiilor tehnice 
pentru proiectele din cadrul măsurii 2.1. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale din Programul SAPARD, de la bugetul de stat. PLX123/2006 

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

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 205/2005 pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000.PLX135/2006 

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

17. Propunerea legislativă privind amplasarea unor monumente ale Poetului 
Naţional Mihai Eminescu.Plx104/2006 

Amânat 
III. DIVERSE 

 
18. Concluzii şi propuneri rezultate în urma Seminarului din cadrul 

Programului Phare cu tema: „Întărirea capacităţii administrative a Parlamentului 
României” – subtema: „Crearea unor mecanisme de evaluare a impactului legilor 
adoptate de Parlamentul României”. 

Cu această ocazie a rezultat necesitatea elaborării unor propuneri de 
completare a Regulamentului Camerei Deputaţilor, în sensul că este necesar 
introducerea unui articol suplimentar care să reglementeze în mod transparent relaţia 
dintre Parlament şi instituţia supremă de audit în stat – Curtea de Conturi. 

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât să înainteze Secretarului 
general al Camerei Deputaţilor propunerea respectivă, care să fie înaintate pentru 
studiu şi analiză Comisiei pentru regulament. 

 
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 ABSENT 

3 Iordache Graţiela Denisa - vicepreşedinte PC PREZENT 
4 Baban Ştefan - secretar PRM PREZENT 
5 Drăguş Radu Cătălin  - secretar PD PREZENT 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

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 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 
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 Înlocuit de domnul 

deputat Marin Almăjanu  
26 Sandu Capră Mihai PNL PREZENT 

 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 


	I. FOND

