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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de  19  septembrie  2006 
 
 
 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de  

19 septembrie 2006 între orele 1400 – 1900. 
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 privind instituirea unor măsuri financiare pentru 

finanţarea unor cheltuieli de asistenţă socială.PLX606/2006 
Amânat. 
3. 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. 
4. Proiectul de Lege privind finanţarea asistenţei pentru dezvoltare din 

cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare.PLX665/2006 
Amânat. 
5. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 6 alin. (1) din  Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, 
republicată.PLX645/2006 

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

6. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea OUG nr. 
45/2003 privind finanţele publice locale.Plx654/2006 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 

 
II. AVIZE 

 
7. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 333/2003 

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.PLX535/2006 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 
8. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 

333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor.Plx538/2006 

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

9. Proiectul de Lege pentru completarea Legii apiculturii nr. 
89/1998.PLX565/2006 

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

10. Propunerea legislativa de modificare a Legii nr. 142/1998 privind 
acordarea tichetelor de masa, cu modificările ulterioare.Plx548/2006 

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

11. Propunerea legislativă pentru modificarea si completarea art. 7 din 
OUG nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din 
fostul sistem al asigurărilor sociale de stat.Plx550/2006 

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

12. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 290/2003 privind 
acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
proprietatea personală a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, 
Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării 
Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 
februarie 1947 şi a Titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.PLx638/2006 

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

13. Propunerea legislativă pentru modificarea Decretului - Lege 118/1990 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri.Plx631/2006 

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

14. Propunerea legislativă privind stimularea şi protecţia elevilor şi 
studenţilor salariaţi.PlX644/2006 

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



 3

 
15. Propunerea legislativă pentru completarea art. 49 din Legea nr. 26/1996 

- Codul silvic.Plx648/2006 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz de respingere. 
16. Proiectul de Lege pentru înfiinţarea satului  Tangâru prin reorganizarea 

comunei Stoeneşti, judeţul Giurgiu.PLx662/2006 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz în forma prezentată de iniţiator. 
17. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere 

între România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la programul 
comunitar pentru asigurarea interoperabilităţii serviciilor pan-europene de Guvernare 
pentru administraţiile publice, mediul de afaceri şi cetăţeni (IDABC), semnat la 
Bucureşti la 20 martie 2006 şi la Bruxelles la 20 aprilie 2006, şi pentru aprobarea 
plăţii contribuţiei financiare aferente participării la acest program în anii 2006 - 
2009.PLX660/2006 

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

18. Proiectul de Lege pentru acceptarea Protocolului adoptat la Moscova la 
30 noiembrie 1996 şi intrat în vigoare la 4 noiembrie 2002, privind amendamentele la 
Acordul cu privire la creşterea sistemului internaţional şi a Organizaţiei de 
telecomunicaţii spaţiale "Intersputnik", încheiat la Moscova la 15 noiembrie 1971, 
ratificat prin Decretul nr. 307/1972.PLX661/2006 

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

19. Proiectul de Lege pentru abrogarea unor acte normative.PLX666/2006 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 
20. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 379/2003 privind 

regimul mormintelor şi operelor comemorative de război.PLX667/2006 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 
21. Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr. 526/2003 pentru 

aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în 
Carpaţi".PLX668/2006 

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

22. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru 
reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi 
completările ulterioare.Plx664/2006 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate 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 ABSENT 

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 ABSENT  
26 Sandu Capră Mihai PNL PREZENT 

 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 


	I. FOND

