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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  06, 07 şi 08  iunie  2006 
 
 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  

06, 07 şi 08 iunie 2006 între orele 1400 – 1900, 830 – 1630, respectiv 830 – 1230. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/ propuneri legislative: 

 
06 iunie 2006 

I. ŞEDINŢĂ COMUNĂ  
cu Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară  

şi piaţă de capital a Senatului 
 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006.PLX418/2006 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi, Comisiile reunite au 
hotărât întocmirea unui raport comun de admitere. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului de execuţie al bugetului fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general al datoriei publice aferente anului 
2004. BPI593/2006 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi, Comisiile reunite au 
hotărât întocmirea unui raport comun de admitere. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, precum şi a contului general anual 
de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2004. BPI592/2006 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi, Comisiile reunite au 
hotărât întocmirea unui raport comun de admitere. 

 
II. ŞEDINŢĂ COMUNĂ  

cu Comisia pentru muncă şi protecţie sociala a Camerei Deputaţilor  
şi cu Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului 

 

Administrator
Original
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1. Audierea candidaţilor în vederea numirii membrilor Consiliului Comisiei 
de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi, Comisiile reunite au 
hotărât întocmirea unui raport comun de admitere. 

 
07 şi 08 iunie 2006 

 
I. ŞEDINŢĂ COMUNĂ 

cu Comisia pentru administraţie, publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic 

 
I. FOND 

 
1. Proiectul de Lege privind finanţele publice locale.PLX466/2006 – Raport 

comun  cu Comisia pentru administraţie, publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic 

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

 
II. ŞEDINŢA COMISIEI PENTRU BUGET,  

FINANŢE ŞI BĂNCI 
 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 23/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 
privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul 
bancar.PLX423/2006 

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

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală.PLX501/2006 

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

4. Proiectul de Lege pentru completarea art. 140 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal.PLX344/2006 

În urma dezbaterilor, comisia, cu 8 voturi pentru, 12 împotrivă şi o 
abţinere, a hotărât întocmirea unui raport de respingere. 

5. Propunerea legislativă "Legea facturii cambiate."Plx465/2006 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui raport de respingere. 
6. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 571/2003, privind 

Codul Fiscal.Plx491/2006 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui raport de respingere. 
7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare.Plx413/2006 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal.Plx428/2006 

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

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal.Plx464/2006 

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

II. AVIZE 
 
10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 

Republica Austria în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 28 
octombrie 2005.PLx516/2006 

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

11. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Republica Ungară în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 20 
octombrie 2005.PLx517/2006 

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

12. Propunerea legislativă "Legea asigurărilor voluntare de sănătate". 
Plx386/2006 

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

13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
spitalelor nr. 270/2003. Plx390/2006 

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

14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii.Plx429/2006 

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

15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19 
din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale.Plx479/2006 

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

16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 157 
din 14 mai 2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru 
formarea managerilor din sectorul public.Plx481/2006 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz de respingere. 
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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 Înlocuit de domnul 
deputat Lakatoş 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 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 
În 06 şi 07.06.06 înlocuit de 
domnul deputat Mihai Voicu 

În 08.06.06 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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