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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  12  şi 13  septembrie  2006 
 
 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  

12 şi 13 septembrie 2006 între orele 1400 – 1900, respectiv 830 – 1630. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/ propuneri legislative: 

 
I. FOND 

 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului 
de atribuire a contractelor de achiziţie publică.PLX560/2006 

Amânat 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea plăţii unor contribuţii voluntare 

anuale din partea României la bugetele Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, 
Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Oficiului Înaltului 
Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului.PLX587/2006 

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

3. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea OUG nr. 
45/2003 privind finanţele publice locale.Plx636/2006 

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

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice.Plx634/200 

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

5. Propunerea legislativă cu privire la acordarea unui sprijin bănesc 
populaţiei cu venituri reduse în vederea susţinerii unei plăţi din cheltuielile necesare 
pentru achiziţionarea de centrale  termice sau arzătoare automatizate cu consum de 
gaze naturale în regim economic.Plx624/2006 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 8/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de 
sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005.PLx231/2006  
REEXAMINARE 

Amânat 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 43/2006 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi.PLx533/2006 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui raport de respingere. 
 

II. AVIZE 
 

8. Proiectul de Lege privind modificarea art. 1 din Legea nr. 476/2002 
pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cooperare al Iniţiativei 
Central Europene.PLX586/2006 

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

9. Proiectul de Lege privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea 
familiei.PLX543/2006 

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

10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului sub formă de Schimb de 
Scrisori între România şi Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de 
concesii comerciale preferenţiale în domeniul vinurilor, semnat la Bruxelles la 23 
februarie 2006.Plx622/2006 

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

11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor 
acestora şi pietrelor preţioase în România, republicată.PLX628/2006 

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

12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice locale.PLX567/2006 

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

13. Propunerea legislativă privind înfiinţarea satului Damian  prin 
reorganizarea comunei Sadova, judeţul Dolj.Plx557/2006 

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

14. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 84 din 24 iulie 
1995, Legea învăţământului.Plx574/2006 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz cu amendamente. 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii învăţământului nr. 
84/1995.Plx594/2006 

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

16. Propunere legislativă privind acordarea în anul 2006 a unui sprijin 
direct al statului de 300 lei(RON)/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren 
arabil de până la 5 ha inclusiv.Plx625/2006 

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

17. Propunerea legislativă pentru sprijinirea producătorilor agricoli în 
vederea achiziţionării de motorină în anul 2006, cu finanţare de la bugetul de 
stat.Plx626/2006 

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

18. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 96-2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru 
elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat.Plx637/2006 

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

19. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 408 din 29 
decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2005 
pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2002 privind 
înfiinţarea ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a 
României.Plx633/2006 

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

20. Propunerea legislativă privind promovarea surselor regenerabile şi 
neconvenţionale de energie termică.Plx566/2006 

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

 
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 PREZENT 
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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

