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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  17, 18 şi 19  octombrie  2006 
 
 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  

10 şi 11 octombrie 2006 între orele 1400 – 1900, 830 – 1630, respectiv 830 - 1230. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/ propuneri legislative: 

 
I. RAPOARTE 

 
1. PlX710/06 Propunerea legislativă privind suportarea de la bugetul de stat 

a tarifelor aferente analizei şi verificării documentaţiilor de scoatere a terenurilor din 
circuitul agricol. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice 

În urma dezbaterilor, comisiile, cu majoritate de voturi, au hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 

2. Plx723/06 Propunerea legislativă privind aprobarea unor măsuri 
financiare pentru IMM-urile din industria berii. 

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

3. Plx724/06 Propunerea legislativă privind aprobarea unor măsuri 
financiare pentru societăţile comerciale din industria berii. 

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

4. PLX734/06 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 47/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de 
către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente 
acestora. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 
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5. PLX735/06 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 37/2006 privind măsuri pentru finanţarea reconstruirii/reparării unor case de locuit 
din zonele în care s-au produs calamităţi naturale în anul 2006. 

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

II. AVIZE 
 

6. PLX730/06 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici din sistemul 
administraţiei penitenciare. 

Amânat. 
7. PLX731/06 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 
reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date 
pentru acestea. 

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

8. PLX732/06 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor 
facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice. 

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

9. PLX733/06 Proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri privind 
acţiunile şi cererile în justiţie formulate de cultele religioase recunoscute din 
România. 

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

10. Plx652/06 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, 
aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 6/2005. 

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

 
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 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

5 Drăguş Radu Cătălin  - secretar PD PREZENT 
6 Borbely Laszlo -  ministru delegat UDMR ABSENT 
7 Cazan Romeo Gheorghe Leonard PSD PREZENT 
8 Călian Petru PC PREZENT 
9 Dragomir Gheorghe PNL PREZENT 

10 Erdei Doloczki Istvan UDMR PREZENT 
11 Grigore Dan Independent PREZENT 
12 Gubandru Aurel PSD PREZENT 
13 Guşă Cosmin Horea Independent ABSENT 
14 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 
15 Manda Iulian Claudiu PSD PREZENT 
16 Marin Constantin PSD PREZENT 
17 Martin Eduard Stelian PSD PREZENT 
18 Merka Adrian Miroslav Minorităţi PREZENT 
19 Mocanu Alexandru PD PREZENT 
20 Muşetescu Tiberiu Ovidiu PSD PREZENT 
21 Nicolăescu Gherghe Eugen - ministru PNL ABSENT 
22 Olărean Aurel PD PREZENT 
23 Ovidenie Costel Independent PREZENT 
24 Popeangă Petre PRM ABSENT 
25 Rusu Mihaela Adriana PSD PREZENT 
26 Ruşeanu Dan Radu PNL ABSENT  
27 Sandu Capră Mihai PNL PREZENT 

 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 


