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al  şedinţei comisiei din zilele de 24, 25 şi 26 aprilie  2007 

 
 
 
La lucrările comisiei din zilele de 24, 25 şi 26 aprilie 2007 sunt prezenţi 24 

deputaţi, fiind absenţi motivat 3, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 

 - Doică Cătălin    Ministerul Economiei şi Finanţelor 
 - Petreanu Cornelia   Ministerul Economiei şi Finanţelor 
 - Malanciuc Luminiţa        Banca Română de Dezvoltare  
 - Liviu Fenoghen    Asociaţia Română a Băncilor 
 - Tulin Petre     HVB Banca pentru locuinţe 
 - Irina Budiu    Banca Naţională a României 
 - Oana Bălănescu    Banca Naţională a României 
 - Veronica Răducănescu    Banca Naţională a României 
 - Radu Negrea    Asociaţia Română a Băncilor 
 - Ianfred Silaersten     Banca Naţională a României 
 - Florescu Doina                 Comisia de Supraveghere a Asigurărilor 

 - Laszlo Gyerko   Autoritatea pentru Valorificarea Activelor   Statului 
  - Munteanu Tudor     Ministerul Apărării 
 - Vasile Florin     Ministerul Apărării 
  - Cotescu Adrănel               Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice     şi 

Locuinţelor 
 - Anghelache Gabriela         Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
 - Chesaru Adrian Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile 
   

 
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul Mihai Nicolae Tănasescu, 

preşedintele comisiei. 

Administrator
Original
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Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi: 
 

I. FOND 
 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. PLx 
141/2007 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de 
credit, a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare, a societăţilor de 
servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a 
investiţiilor dintr-un conglomerat financiar. 
PLx136/2007 

3. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal.Plx109/2007 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de 
dezvoltare.PLx173/2007 

5. Propunere legislativă privind utilizarea veniturilor obţinute din 
privatizarea Băncii Comerciale Române şi Casei de Economii şi 
Consemnaţiuni.PLx940/2006 

 
II. AVIZE 

 
6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale.PLx245/2007 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2007 
pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2002 
privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de 
stat a României.PLx253/2007 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2007 
privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic.PLx249/2007 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2007 
privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor 
drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii 
privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor 
publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor 
publici în anul 2007.PLx255/2007 

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2007 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul 
sanitar.PLx257/2007 
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11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea şi/sau 
privatizarea unor societăţi din portofoliul Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului.PLx196/2007 

12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.4/2007 privind reluarea pentru anul 2007 a Programului de 
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.PLx213/2007 

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.7/2007 pentru modificarea Programului naţional 
privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.51/2006.PLx214/2007 

14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de 
Prognoză.Plx227/2007 

15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2007 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.64/2006 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special 
din sistemul administraţiei penitenciare.PLx229/2007 

16. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2007 
privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din 
cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei.PLx230/2007 

17. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2007 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.138/1999 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile 
publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, 
precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din 
aceste instituţii.PLx231/2007 

18. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2007 
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 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 indemnizaţiillor 
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică.PLx232/2007 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 

 
I. FOND 

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

nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. PLx 141/2007, 
continuarea dezbaterilor. 
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Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu precizează că, discutarea  
amendamentelor depuse  de  doamna deputat Mihaela Rusu se va face în următoarea 
şedinţă a comisiei, când va exista şi un punct de vedere al  Băncii Naţionale a 
României şi al Asociaţiei Române a Băncilor. 

Au avut loc discuţii pe tema respectării normelor interne de către băncile 
comerciale . 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, membrii comisiei au 
hotărât AMÂNAREA  dezbaterilor pentru o şedinţă care va avea loc peste două 
săptămâni. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de 
asigurare şi/sau reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a 
societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerate 
financiar.PLx136/2007 s-a dezbătut în prezenţa domnului Doică Cătălin-secretar de 
stat la Ministerul Economiei şi Finanţelor. 

Proiectul de lege are ca obiect instituirea unui mecanism de supraveghere 
complementară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi reasigurare, a 
societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrarea a 
investiţiilor care fac parte dintr-un conglomerat financiar, ce furnizează servicii în 
sectorul bancar şi al asigurărilor, în scopul asigurării stabilităţii financiare şi al 
protecţiei deponenţilor, al asiguraţilor şi al investitorilor, supraveghere exercitată de o 
autoritate coordonatoare desemnată din cadrul autorităţilor competente pentru 
supravegherea sectorială.  

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 

3. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal.Plx109/2007 

Intervenţia legislativă vizează crearea cadrului legal pentru ca societăţile 
comerciale care au reinvestit profitul realizat într-un an fiscal să fie scutite de la plata 
impozitului pe profit. 

La solicitarea iniţiatorilor, dezbaterea acestui act normativ s-a AMÂNAT.  
4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare.PLx173/2007 s-a 
dezbătut în prezenţa domnului  Doică Cătălin-secretar de stat, Ministerul Economiei 
şi Finanţelor. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea Fondului Naţional 
de Dezvoltare pentru finanţarea începând cu anul 207 a proiectelor de infrastructură, 
a necesităţilor determinate de retrocedarea/restituirea activelor imobiliare, precum şi 
suplimentarea fondurilor necesare derulării unor programme/proiecte care beneficiază 
de finanţare din fonduri europene. 

Doamna deputat Iordache Graţiela a făcut următoarele propuneri de amendare 
a ordonanţei de urgenţă şi anume : la alineatul (2) al articolului 1, Fondul Naţional de 
Dezvoltare să se repartizeze prin proiect de lege. La alineatul(4) al aceluiaşi articol, 
raportarea modului de utilizarea a sumelor alocate să se facă atât Ministerului 
Economiei şi Finanţelor cât şi Comisiilor de buget ale celor două Camere ale 
Parlamentului. Deasemenea Domnia Sa doreşte să cunoască dimensiunea Fondului 
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Naţional de Dezvoltare, astfel încât să se poată face un control parlamentar asupra 
Fondului. 

Domnul deputat Mocanu Alexandru consideră că destinaţia Fondului ar trebui 
să se facă prin lege. Introducerea Fondului Naţional de Dezvoltare în cheltuieli, 
conduce la modificarea deficitului bugetar şi pentru aceasta Guvernul nu este abilitat 
să modifice deficitul bugetar prin ordonanţe de urgenţă. 

Doamna deputat Iordache Graţiela a propus  respingerea actului normativ. 
Domnul deputat Muşetescu Ovidiu a propus amânarea proiectului de lege. 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi (4 voturi pentru şi 12 
voturi împotrivă), Comisia a hotărât respingerea propunerii doamnei deputat Iordache 
Graţiela. 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi (12 voturi pentru şi 4 
voturi împotrivă), Comisia a hotărât AMÂNAREA dezbaterilor. 

5. Propunere legislativă privind utilizarea veniturilor obţinute din privatizarea 
Băncii Comerciale Române şi Casei de Economii şi Consemnaţiuni.PLx940/2006  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare utilizarea sumelor 
obţinute din privatizarea Băncii Comerciale Române S.A. şi a Casei de Economii şi 
Consemnaţiuni S.A., pentru finanţarea unor proiecte de interes naţional, potrivit unor 
legi speciale. 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), Comisia 
a hotărât întocmirea unui raport de respingere. 

 
II. AVIZE 

 
6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei 
publice centrale.PLx245/2007 

Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare stabilirea unor 
măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, cu scopul de a 
permite desfăşurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadrul organizatoric stabilit prin 
Hotărârea Parlamentului nr. 19/2007 privind modificarea structurii şi componenţei 
Guvernului, a activităţii ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei 
publice centrale şi instituţiile publice. 

În urma supunerii la vot, cu  unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma prezentată de Guvern. 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2007 pentru 
abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2002 privind înfiinţarea 
Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României.PLx253/2007 

În urma supunerii la vot, cu  unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2007 
privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea 
activităţii de impresariat artistic.PLx249/2007 

În urma supunerii la vot, cu  unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 
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9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2007 privind 
unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 
funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de 
salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care 
se acordă funcţionarilor publici în anul 2007.PLx255/2007 

În urma supunerii la vot, cu  majoritate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2007 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 
privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare 
publice din sectorul sanitar.PLx257/2007 

În urma supunerii la vot, cu  majoritate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea şi/sau privatizarea unor societăţi 
din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului.PLx196/2007 

AMÂNAT 
12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.4/2007 privind reluarea pentru anul 2007 a Programului de stimulare a înnoirii 
Parcului auto naţional.PLx213/2007 

În urma supunerii la vot, cu  majoritate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.7/2007 pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de 
locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.51/2006.PLx214/2007 

În urma supunerii la vot, cu  majoritate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză.Plx227/2007 

În urma supunerii la vot, cu  majoritate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz cu amendamente. 

15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2007 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.64/2006 privind salarizarea şi alte 
drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei 
penitenciare.PLx229/2007 

În urma supunerii la vot, cu  majoritate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

16. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2007 
privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul 
justiţiei.PLx230/2007 

În urma supunerii la vot, cu  majoritate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

17. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2007 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea şi alte 
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drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine 
publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale 
personalului civil din aceste instituţii.PLx231/2007 

În urma supunerii la vot, cu  majoritate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

18. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2007 
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 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 persoane 
care ocupă funcţii de demnitate publică.PLx232/2007 

În urma supunerii la vot, cu  majoritate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 
 

 
Întocmit, 

Ene Giorgiana 
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