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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  03 şi 04 mai  2006 
 

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

03 şi 04 mai 2006 între 1400 – 1900, respectiv 830 – 1230. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/ propuneri legislative: 

 
I. FOND 

 
1. Propunerea legislativă privind acordarea unui sprijin financiar pentru 

schiturile şi chiliile româneşti din Sfântul Munte Athos.Plx89/2006 - 
REEXAMINARE  

În urma reexaminării, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât menţinerea 
punctului de vedere exprimat în raportul nr. 22/77 din 27 martie 2006, în sensul 
respingerii  acesteia.   

II. AVIZE 
 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 202/2005 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Companiei Naţionale Loteria 
Română - S.A. şi a Companiei Naţionale Imprimeria Naţională - S.A., precum şi 
pentru modificarea actelor normative care reglementează regimul 
acestora.PLX210/2006 

Amânat. 
3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare.PLX302/2006 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 
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4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi 
eradicarea gripei aviare pe teritoriul României.PLX304/2006 

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

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici.PLX333/2006 

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

6. Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Poieni - Solca, judeţul 
Suceava, prin reorganizarea oraşului Solca.Plx227/2006 

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

7. Propunerea legislativă privind construirea de cămine 
studenţeşti.Plx261/2006 

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

8. Propunerea legislativă privind garantarea accesului nediscriminatoriu la 
îngrijiri medicale de bază.Plx266/2006 

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

9. Propunerea legislativă privind controlul medical general asupra stării de 
sănătate a persoanelor care ocupă funcţii publice.Plx267/2006 

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

10. Propunerea legislativă privind vaccinarea antigripală a categoriilor de 
persoane cu risc. Plx269/2006 

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

11. Propunerea legislativă cu privire la prevenirea contaminării cu virusul 
gripei aviare.Plx270/2006 

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

12. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 309/2002 privind 
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în 
cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961.Plx274/2005 

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

13. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 
578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor.Plx275/2006 

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

14. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război.Plx276/2006 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război.Plx277/2006 

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

16. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de 
susţinere pentru familia monoparentală.Plx278/2006 

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

17. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea lucrărilor în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.Plx279/2006 

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

18. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 
44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război, astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 
783 din 28/10/2002.Plx281/2006 

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

19. Proiectul Legii Coş - Bebe privind acordarea de trusouri pentru nou - 
născuţi. PLX256/2006 

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

 
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 ABSENT 
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 ABSENT 

10 Grigore Dan Independent PREZENT 



 4

Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

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

