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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  16, 17 şi 18 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 – 1100, respectiv 830 – 1230. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/ propuneri legislative: 

 
16 mai 2006 

 
I. ŞEDINŢĂ COMUNĂ  

cu Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă  
de capital a Senatului 

 
1. Audierea unui candidat în vederea numirii lui în funcţia de consilier de 

conturi şi vicepreşedinte al Curţii de Conturi 
În urma audierilor, comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au hotărât 

numirea în  funcţia de consilier de conturi şi vicepreşedinte al Curţii de Conturi a 
domnului Sandu Marin. 

 
II. FOND 

 
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 

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

2. Propunerea legislativă pentru construirea de locuinţe pentru sinistraţi. 
Plx262/2006 

Administrator
Original



 2

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

3. Propunerea legislativă privind stimularea construcţiei de 
locuinţe.Plx285/2006 

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

4. Propunerea legislativă privind scutirea de impozit a terenurilor afectate 
de ploi şi de inundaţii, pe durata neproductivităţii lor.Plx324/2006 

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

5. Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale. Plx350/2006 

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

 
17 mai 2006 

 
ŞEDINŢĂ COMUNA  

cu Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă  
de capital şi Comisia economică, industrii şi servicii din Senat  
şi cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  

a Camerei Deputaţilor   
 
1. Raportul de activitate al CNVM pe anul 2004; Raportul de audit asupra 

execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004; Execuţia bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2004. 54DST/2006 

2. Raportul de activitate al CNVM pe anul 2005; Raportul de audit asupra 
execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005; Execuţia bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2005. 54DST/2006 

În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au hotărât 
întocmirea unor rapoarte comune favorabile. 

3. Avizul asupra Raportului de activitate pe anul 2005 al Agenţiei 
Naţionale de Presă ROMPRES. R12/2006 

4. Avizul asupra Contului de execuţie bugetară al Societăţii Române de 
Televiziune la data de 31 decembrie 2005. R10/2006 

5. Avizul asupra Contului de execuţie bugetară al Societăţii Române de 
Radiodifuziune la data de 31 decembrie 2005. R11/2006 

În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au hotărât 
întocmirea unor avize comune favorabile. 

 
18 mai 2006 

 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului 

Naţional - Secţiunea I - Reţele de transport.PLX420/2006 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz în forma prezentată de iniţiator. 
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2. Proiectul de Lege pentru completarea art. 5 din Legea învăţământului nr. 
84/1995 şi a art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea 
cuantumului taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor din alte ţări care studiază 
pe cont propriu în România.PLX419/2006 

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

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 26/2006 pentru completarea art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri 
pentru accelerarea privatizării.PLX425/2006 

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

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din 
sectorul vegetal în anul 2006.PLX426/2006 

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

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli 
pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate 
de înfiinţare şi întreţinere a unor culturi agricole ce se înfiinţează în primăvara anului 
2006, precum şi pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a 
Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului vegetal, a 
sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi alte programe pe care Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în 
aplicare."PLX424/2006 

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

6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
18/1991 a fondului funciar. Plx322/2006 

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

7. Propunerea legislativă pentru preschimbarea tichetelor de călătorie 
neutilizate de către pensionari sau agricultori în bonuri valorice. Plx327/2006 

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

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 92/2005 
privind reglementarea drepturilor salariale ale funcţionarilor publici pentru anul 2005. 
Plx328/2006 

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

9. Propunerea legislativă privind sprijinul direct al statului prin acordarea 
de subvenţii începând cu anul 2006 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în 
scopul valorificării cât mai eficiente a producţiei obţinute, a creşterii producţiei şi a 
indicilor de calitate a produselor agricole. Plx329/2006 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 
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10. Propunerea legislativă privind proclamarea anului 2008 Anul Marii 
Uniri.Plx332/2006 

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

11. Propunerea legislativă privind sprijinirea persoanelor singure şi a 
familiilor afectate de inundaţiile din anul 2005. Plx323/2006 

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

12. Propunerea legislativă privind aprobarea curriculum-ului social pentru 
persoanele cu dizabilităţi. Plx396/2006 

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

13. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 
114/1996, Legea locuinţei. Plx355/2006 

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

14. Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 73/29 iunie 2005, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale 
"Apele Române". Plx359/2006 

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

15. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 
490/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi 
funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare. Plx362/2006 

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

16. Propunerea legislativă privind asigurarea temporară a cazării pentru 
sinistraţi în spaţii aparţinând Ministerului Apărării Naţionale. Plx365/2006 

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

17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii privind 
venitul minim garantat nr. 416/2001. Plx366/2006 

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

18. Propunerea legislativă privind îmbunătăţirea Programului de stimulare 
a înnoirii Parcului naţional auto. Plx367/2006 

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

19. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 20/1999 pentru 
aprobarea OUG nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 545/1998. Plx368/2006 

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

20. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 
1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.Plx369/2006 
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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 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 
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 
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