
  Parlamentul României 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

Bucureşti,      25.04.2006 
Nr. 22/289 

                           
 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  19 şi 20 aprilie 2006 
 

 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de   

19 şi 20 aprilie 2006 între 1400 – 1900, respectiv 830 – 1230. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/ propuneri legislative: 

 
I. FOND 

 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 8/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de 
sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005.PLX231/2006 – 
Raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii 

În urma dezbaterilor, comisiile, cu unanimitate de voturi, au hotărât 
întocmirea unui raport comun cu amendamente. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 14/2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România a unor 
sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană.PLX233/2006 – 
Raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii 

Amânat 
3. Proiectul de Lege pentru completarea art. 285 din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal.PLX257/2006 
Amânat 
4. Propunerea legislativă privind acordarea unui sprijin financiar pentru 

schiturile româneşti din Sfântul Munte Athos.Plx89/2006 – reexaminare 
Amânat 
 

II. AVIZE 
 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 202/2005 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Companiei Naţionale Loteria 

Administrator
Original
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Română - S.A. şi a Companiei Naţionale Imprimeria Naţională - S.A., precum şi 
pentru modificarea actelor normative care reglementează regimul 
acestora.PLX210/2006 

Amânat 
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2006 

privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului militar şi funcţionarilor 
publici cu statut special din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi 
siguranţă naţională.PLX255/2006 

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

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD.PLX251/2006 

Amânat 
8. Proiectul de Lege privind aprobare Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 4/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată 
a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului.PLX248/2006 

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. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor 
şi a produselor procesate din cereale.PLX232/2006 

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

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din 
România.PLX229/2006 

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

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2006 
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat 
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire 
a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 
salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane 
care ocupă funcţii de demnitate publică.PLX222/2006 

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

12. Proiectul de Lege privind constituirea şi utilizarea Fondului de 
garantare pentru plata creanţelor salariale.PLX228/2006 

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 creşterile salariale ce se vor acorda în anul 
2006 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor 
financiari din cadrul Curţii de Conturi.PLX252/2006 

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

14. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.PLX213/2006 

Amânat 
15. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 

privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală.PLX206/2006 
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 ABSENT 
14 Manda Iulian Claudiu PSD ABSENT 
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 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

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

