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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  05, 06  şi 07  septembrie  2006 
 
 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  

05, 06 şi 07 septembrie 2006 între orele 1400 – 1900, 830 – 1630, respectiv 830 – 1230. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/ propuneri legislative: 

 
I. FOND 

 
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal.Plx569/2006 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

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

571/2003 privind Codul Fiscal.Plx607/2006 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

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

571/2003 privind Codul Fiscal.Plx608/2006 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui raport de respingere. 
4. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 295 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal.Plx609/2006 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui raport de respingere. 
5. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 

571/22 decembrie 2003 privind Codul fiscal.Plx612/2006 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

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

571/2003 privind Codul fiscal.Plx613/2006 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 

7. Propunerea legislativă pentru completarea art. 258 şi modificarea art. 
295 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.Plx614/2006 

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

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 de aprobare a Codului Fiscal.Plx615/2006 

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

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 53/2006 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca 
Europeană de Investiţii pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii 
în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID) - B, semnat la Bucureşti la 29 mai 
2006.PLx595/2006 

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

10. Proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri financiare pentru 
finanţarea unor cheltuieli de asistenţă socială.PLX606/2006 

Amânat. 
II. AVIZE 

 
11. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Spania 

în domeniul securităţii sociale, semnată la Madrid la 24 ianuarie 2006.PLx564/2006 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz în forma prezentată de iniţiator. 
12. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei 

privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi 
finanţării terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 2005.PLx563/2006 

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

13. Proiectul de Lege privind unele masuri prealabile lucrărilor de 
dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la aeroportul Internaţional "Henri Coanda" – 
Bucuresti.PLX542/2006 

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

14. Proiectul de Lege pentru aderarea Guvernului României la Convenţia 
privind Organizaţia Hidrografică Internaţională, adoptată la Monaco la 3 mai 1967 şi 
intrată în vigoare la 22 septembrie 1970.PLx573/2006 

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

15. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Republica Bulgaria privind securitatea socială, semnat la Sofie la 21 octombrie 
2005.PLx572/2006 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma prezentată de iniţiator. 
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16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2006 
privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române - 
S.A.PLX620/2006 

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

17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 35/2006 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 
privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor 
societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de 
stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor 
administraţiei publice locale.PLX581/2006 

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

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele 
de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională.PLX582/2006 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii 
parcului naţional auto.PLX584/2006 

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

 
III. Dezbaterea unor aspecte din activitatea CNVM şi BVB  

legate de supravegherea pieţei de capital 
 

Membrii comisiei împreună cu reprezentanţii CNVM şi BVB au avut o 
discuţie asupra diferite şi contrare legate de supravegherea pieţei de capital, apărute 
în presă care nu a făcut bine instituţiilor în principal şi nici pieţei de capital.  

 
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 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

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 


	I. FOND

