
  Parlamentul României 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

Bucureşti,      03.04.2006 
Nr. 22/203 

                           
 
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
28 şi 29 martie  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. 200/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind 
reglementarea unor măsuri financiare.PLX133/2006 

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

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 201/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile 
de asigurare şi supravegherea asigurărilor.PLX134/2006 

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

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările 
şi completările ulterioare.Plx138/2006 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui raport de respingere. 

 
II. AVIZE 

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

nr. 185/2005 pentru modificarea art. 17 lit. b) din Legea nr. 179/2004 privind pensiile 
de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. PLX162/2006 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz în forma adoptată de Senat. 
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5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 192/2005 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 
privind sprijinul acordat producătorilor de lapte. PLX164/2006 

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

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2006 
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit 
Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din 
administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile 
diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din 
străinătate.PLX147/2006 

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

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 204/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea 
şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului 
Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele 
culturale româneşti din străinătate. PLX167/2006 

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

8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Republica Turcia privind asistenţa judiciară în materie civilă, semnat la Ankara la 28 
septembrie 2005.PLx202/2006 

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

9. Proiectul de Lege privind unele măsuri de protecţie socială a 
personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin 
concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari. 
PLX190/2006 

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

10. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către 
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 
martie 1945 din motive etnice.PLX149/2006 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate 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 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

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 ABSENT 
12 Guşă Cosmin Horea Independent PREZENT 
13 Ignat Miron Minorităţi ABSENT 
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

