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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

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

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

 
I. RAPOARTE 

 
1. PLx 849/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.35/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală  

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

2. PLx 903/2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Împrumut 
între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat 
finanţării proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006  

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

 
II. AVIZE 

 
3. PLx 837/2006 Proiect de Lege privind aprobarea transferului pachetului 

de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială Horticola - S.A. Bucureşti de la 
Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat către Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor Statului  

Amânat 

Administrator
Original
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4. PLx 881/2006 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 
Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi  

Amânat 
5. PLx 835/2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.161 alin.(2) 

din Legea 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. 

6. PLx 885/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.57/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea 
şi alte drepturi ale poliţiştilor  

Amânat 
7. PLx 909/2006 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin. (1) şi (2) din 

Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului 
public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca 
persoane juridice de utilitate publică  

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

8. PLx 892/2006 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 
personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din 
sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Legea 
nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a 
indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică  

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

9. PLx 893/2006 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 
personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din 
sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Legea 
nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a 
indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică 

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

10. PLx 894/2006 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor 

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

11. PLx 897/2006 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr.152/1998  

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 
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12. PLx 900/2006 Propunere legislativă privind instituirea indemnizaţiei pe 
viaţă a cascadorilor români de film istoric şi naţional din patrimoniul Naţional care au 
activat în perioada 1960-1989 

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

13. PLx 901/2006 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
art.10 din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 

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 Călian Petru - vicepreşedinte PC PREZENT 
4 Baban Ştefan - secretar PRM PREZENT 
5 Drăguş Radu Cătălin  - secretar PD Înlocuit de Marcel 

Laurenţiu Romanescu 
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 ABSENT 
14 Iordache Graţiela Denisa PD Înlocuită de  

Miroşeanu Livuiu 
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 
6.12.06  
Înlocuit de Gabriel Zamfir 
07.12.06 ABSENT 

22 Nicula Vasile Cosmin PSD PREZENT 
23 Olărean Aurel PD PREZENT 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

24 Ovidenie Costel Independent PREZENT 
25 Popeangă Petre PRM ABSENT 
26 Rusu Mihaela Adriana PSD PREZENT 
27 Ruşeanu Dan Radu PNL PREZENT  
28 Sandu Capră Mihai PNL PREZENT 

 
 
 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Nini Săpunaru  


