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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de  05  octombrie  2006 
 
 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de  

05 octombrie 2006 între orele 830 – 1230. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/ propuneri legislative: 

 
I. FOND 

 
1. PLX688/06 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi 
Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată. 

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

2. PLX665/06 Proiectul de Lege privind finanţarea asistenţei pentru 
dezvoltare din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare. 

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

3. Plx691/06 Propunerea legislativă privind completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare. 

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

 
II. AVIZE 

 
4. Plx651/06 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 174, alin. (3) 

din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 
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5. Plx672/06 Propunerea legislativă pentru compensarea în bani a tichetelor 
de călătorie pe cale ferată neutilizate de către pensionari. 

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

6. Plx673/06 Propunerea legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu 
contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă. 

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

7. Plx675/06 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale. 

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

8. Plx676/06 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale. 

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

9. Plx677/06 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (6) al 
articolului 92 din Legea fondului funciar nr. 18/1991. 

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

10. PLX684/06 Proiectul de Lege privind modificarea alin. (1) al art. 4 din 
Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale. 

Amânat. 
11. PLX685/06 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor 
fără stăpân. 

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

12. PLX687/06 Proiectul de Lege privind acordarea de miere de albine 
pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, 
autorizate sau acreditate, precum şi pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de 
stat şi privat, autorizat sau acreditat. 

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

13. Plx689/06 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 
490/2002. 

Amânat. 
14. Plx693/06 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 309/2002 

privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul 
militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 
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15. Plx695/06 Propunerea legislativă pentru completarea lit. b) a art. 1 din 
Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor 
şi văduvelor de război. 

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

16. Plx696/06 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi falimentului. 

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,  
în 3.10. ABSENT 

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 



 4

Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

25 Ruşeanu Dan Radu PNL PREZENT  
26 Sandu Capră Mihai PNL PREZENT 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 


