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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

 

din zilele de  21  şi 22  martie 2006 
 

 
 

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

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/ propuneri legislative: 
 

I. FOND 
 

1. Proiectul de Lege privind ratificarea Contractului de Finanţare dintre 
România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de 
Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - 
S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 
2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă - 
Constanţa.PLx157/2006 

În urma dezbaterilor, comisia, cu 10 voturi pentru şi 4 abţineri, a hotărât 
întocmirea unui raport în forma prezentată de iniţiator. 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 200/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind 
reglementarea unor măsuri financiare.PLX133/2006 

Amânat. 
3. Propunerea legislativă privind acordarea unui sprijin financiar pentru 

schiturile şi chiliile româneşti din Sfântul Munte Athos.Plx89/2006 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 

unui raport de respingere. 
4. Propunerea legislativă pentru completarea Codului Fiscal (Legea nr. 

571/2003).Plx91/2006 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 

unui raport de respingere. 
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II. AVIZE 
 

5. Proiectul de Lege privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii 
speciale.PLX140/2006 

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

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2006 
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din 
unităţile şi instituţiile de învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind 
Statutul personalului didactic.PLX142/2006 

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

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2006 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri 
pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.PLX144/2006 

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 Guvernului nr. 16/2006 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor.PLX145/2006 

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

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2006 
privind reglementarea unor măsuri fiscale în domeniul de activitate al Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.PLX146/2006 

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

10. Propunerea legislativă privind sprijinirea de către stat a producţiei de 
băuturi alcoolice distilate din fructe.Plx155/2006 

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

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 191/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor pentru situaţii de urgenţă. 
PLX163/2006 

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

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 194/2005 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea 
şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a 
celor vulnerabile. PLX166/2006 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 
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13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 207/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului. PLX168/2006 

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

14. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 2/2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 7/2006 
privind statutul funcţionarului public parlamentar.PLX169/2006 

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. 8/2006 
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor.PLX172/2006 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea 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 - 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 
18 Mocanu Alexandru PD PREZENT 
19 Muşetescu Tiberiu Ovidiu PSD PREZENT 
20 Nicolăescu Gherghe Eugen - ministru PNL ABSENT 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

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 ABSENT  
26 Sandu Capră Mihai PNL PREZENT 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 


	I. FOND

