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din zilele de  09, 10 şi 11 mai  2006 
 

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

09, 10 şi 11 mai 2006 între orele 1400 – 1900, 830 – 1300, respectiv 830 – 1230. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/ propuneri legislative: 

 
1. Proiectul de Lege pentru acordarea unui ajutor financiar cadrelor 

didactice în vederea achiziţionării de cărţi sau de programe pe suport electronic, 
necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice.PLX242/2006 – Raport comun cu 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

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

privind Codul fiscal.PLX257/2006 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 

unui raport de respingere. 
3. Propunerea legislativă privind înfiinţarea fondului naţional de 

întrajutorare rurală în caz de calamităţi naturale.Plx263/2006 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 

unui aviz în forma prezentată de Senat. 
4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale.Plx287/2006 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 

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

Amânat 
6. Proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport. 

PLX305/2006 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 

privind instituirea "Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul 
rural."PLX306/2006 

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

8. Proiectul de Lege privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului de 
probaţiune. PLX307/2006 

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. 2/2006 
privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici 
pentru anul 2006. PLX308/2006 

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

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2006 
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din 
unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.PLX309/2006 

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 de urgenţă a Guvernului 
nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate 
pe plajă.PLX402/2006 

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

12. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
82/1998 care aprobă OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al 
drumurilor.Plx283/2006 

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

13. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.Plx284/2006 

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

14. Propunerea legislativă pentru eradicarea sărăciei.Plx286/2006 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 

unui aviz de respingere. 
15. Propunerea legislativă privind modificarea alin. (1) al art. 95 din Legea 

nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale.Plx290/2006 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz de respingere. 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.Plx291/2006 

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

17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
109/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei muncii.Plx293/2006 

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

18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76 
din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă. Plx294/2006 

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

19. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 61/1993 privind 
alocaţiile de stat pentru copii.Plx295/2006 

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

20. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.PLX310/2006 

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

21. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.PLX311/2006 

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

22. Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (7) al art. 18 din Legea nr. 
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor.PLX312/2006 

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

23. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de 
leasing.PLX316/2006 

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

24. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 142 din 9 iulie 1998 
pentru acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările 
ulterioare.Plx318/2006 

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

25. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 391/2004 privind 
Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public.Plx319/2006 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz de respingere . 

26. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Române pentru Mediul de Afaceri.Plx320/2006 

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

27. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.Plx337/2006 

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

28. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 43 
din 21 ianuarie 2003 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale. Plx341/2006 

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

29. Propunerea legislativă privind unele reguli de protecţie în cazul 
evacuării persoanelor din imobilele restituite în natură foştilor 
proprietari.Plx343/2006. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate 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 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 ABSENT 
13 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 
14 Manda Iulian Claudiu PSD PREZENT 
15 Marin Constantin PSD PREZENT 
16 Martin Eduard Stelian PSD PREZENT 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

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 


