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al  şedinţei comisiei din ziua de  3 octombrie  2007 

 
 
 
La lucrările comisiei din ziua de 3 octombrie 2007 sunt prezenţi 23 

deputaţi, fiind absenţi motivat 4, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 

-  Georgeta Ionescu           Camera Deputaţilor 
-  Gina Bâra   Camera Deputaţilor                 
-  Alexandra Oprea           Camera Deputaţilor    

           
 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul Aurel Gubandru, 
preşedintele comisiei. 

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

 
I. FOND 

 
1. Proiectul de buget al Camerei Deputaţilor pe anul 2008. 

1079BP 
2. Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 321/2006 privind 

regimul acordării finanţărilor nerambursabile programelor, 
proiectelor sau acţiunilor pentru sprijinirea activităţii românilor 
de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora şi a 
modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzută în 
bugetul Ministerului Afacerilor Externe prin această activitate. 
PLx 541/2007 
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Original



 2

II. AVIZE 
 

3. Proiect de Lege privind înfiinţarea Universităţii "Avram Iancu" 
din municipiul Cluj Napoca. PLx562/2007 

4. Proiect de Lege privind derularea în România a proiectelor 
finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate. 
PLx505/2007 

5. Proiect de Lege privind medicina şcolară.PLx504/2007 
6. Proiect de Lege pentru completarea art. 4 din Legea nr. 82/1992 

privind rezervele de stat, republicată.PLx599/2007 
7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.102/2004 

priivnd majorarea unor drepturi salariale ale personanlului de 
specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" 
din Bucureşti.PLx509/2007 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 38/2003.PLx575/2007 

9. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.7 
din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice 
şi instituţiile publice.PLx569/2007 

10. Propunere legislativă pentru modificarea punctului 8 al 
Articolului unic din Legea nr. 9 din 09.01.2007 pentru 
modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 30 din 17.01.2007.PLx571/2007 

11. Propunere legislativă privind înfiinţarea societăţilor comerciale 
având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor şi 
comercializarea cărnii şi a produselor din carne.PLx603/2007 

12. Propunere legislativă pentru modificarea art. 4 al Legii nr. 
90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea statului 
sau unităţilor administrativ- teritoriale, destinate sediilor 
partidelor politice.PLx587/2007 

 
 

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 

I. FOND 
 

1. Proiectul de buget al Camerei Deputaţilor pe anul 2008. 1079BP s-a 
dezbătut în prezenţa doamnei Ionescu Georgeta, secretar general al Camerei 
Deputaţilor, a doamnei Gina Bâra, sef departament economic şi a doamnei Oprea 
Alexandra, director al direcţiei financiar-contabilă. 

Doamna  Ionescu Georgeta, secretarul general al Camerei Deputaţilor a 
prezentat membrilor comisiei proiectul bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2008 
care a fost întocmit potrivit prevederilor Legii finanţelor publice nr. 500/2002 şi 
scrisorii-cadrul nr.121.913/2007 emisă de Ministerul Economiei şi Finanţelor, la 
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nivelul sumei de 296.193 mii lei. La fundamentarea indicatorilor de buget pe anul 
2008 s-au avut în vedere propunerile compartimentelor de specialitate din cadrul 
Serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi prognoza indicatorilor macroeconomici 
pentru anul viitor.  

Doamna Ionescu Georgeta a prezentat principalele cheltuieli prevăzute pentru 
anul 2008 şi justificarea acestora. 

Domnul preşedinte Aurel Gubandru a precizat că acest buget este realist şi 
echilibrat. 

Domnul deputat Petru Călian consideră cheltuielile de personal ca fiind 
exagerate  şi precizează că nu este de acord cu achiziţionarea de autoturisme noi, de o 
anumită marcă, atâta timp cât priorităţile  ţării sunt altele. Domnia Sa menţionează că 
a prezentat punctul de vedere al Partidului Conservator. 

Domnul deputat Petru Călian a propus amânarea dezbaterii pentru săptămâna 
viitoare , în caz contrar nu va vota. 

În urma supunerii la vot, amânarea nu a fost aprobată. 
Domnul deputat Ştefan Baban şi-a exprimat nemulţumirea despre mizeria din 

parcare, despre faptul că a crescut numărul de salariaţi dar nu şi calitatea acestora  şi a 
dorit să cunoască destinaţia  finanţărilor nerambursabile. 

Doamna Ionescu Georgeta a răspuns punctual tuturor întrebărilor care i-au 
fost adresate. 

Domnul deputat Erdei-Doloczi Istvan a adresat felicitări doamnei secretar 
general al Camerei Deputaţilor pentru proiectul de buget prezentat şi consideră că 
este un buget justificat. 

Domnul deputat Cazan Romeo Gheorghe Leonard consideră că modelul 
prezentat este derutant. Domnia Sa propune o prezentare a acestuia în preţuri 
comparabile. 

Domnul deputat Mocanu Alexandru adresează rugămintrea de a se prezenta o 
situaţie mai analitică şi astfel se va asigura mai multă transparenţă. Domnia Sa 
precizează că prezentarea să se facă în preţuri comparabile, aşa cum a susţinut şi 
domnul deputat Cazan. 

În urma supunerii la vot, cu  majoritate de voturi, Comisia a hotărât 
adoptarea bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2008. 

2. Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 321/2006 privind regimul 
acordării finanţărilor nerambursabile programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru 
sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale 
acestora şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzută în bugetul 
Ministerului Afacerilor Externe prin această activitate. PLx 541/2007 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglemantare atât modificarea, cât şi 
completarea Legii nr. 321/2006 în sensul sprijinirii comunităţilor de imigraţi români 
din ţările Uniunii Europene, atât financiar, cât  şi din punct de vedere al educaţiei şi 
culturii. 

În urma supunerii la vot, cu  unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 
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II. AVIZE 
 

3. Proiect de Lege privind înfiinţarea Universităţii "Avram Iancu" din 
municipiul Cluj Napoca. PLx562/2007 

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

4. Proiect de Lege privind derularea în România a proiectelor finanţate prin 
Programul NATO de Investiţii în Securitate. PLx505/2007 

Prezentul act normativ este motivat de necesitatea armonizării legislaţiei 
naţionale cu normele Alianţei Nord-Atlantice la care România este parte privind 
Programul NATO de Investiţii în Securitaste. 

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

5. Proiect de Lege privind medicina şcolară.PLx504/2007 
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea cabinetelor 

medicale în toate unităţile de învăţământ, publice sau private, indiferent de forma de 
organizare, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor preşcolarilor, elevilor şi studenţilor şi 
asigurării educaţiei pentru sănătate. 

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

6. Proiect de Lege pentru completarea art. 4 din Legea nr. 82/1992 privind 
rezervele de stat, republicată.PLx599/2007 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea art.4 din Legea 
nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul achiziţionării a minim 1000 de case mobile de tip modular pentru 
cei care au rămas fără locuinţe în urma calamităţilor. 

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

7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.102/2004 privind 
majorarea unor drepturi salariale ale personanlului de specialitate artistică din cadrul 
Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti.PLx509/2007 

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

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
38/2003.PLx575/2007 

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr. 
38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările 
ulterioare, în sensul asigurării condiţiilor necesare unei mai bune desfăşurări a 
activităţii specifice de transport, prin promovarea unor măsuri ce privesc eliminarea 
acelor obstacole menite a limita concurenţa dintre operatori şi respectiv, dintre aceştia 
şi taximetriştii independenţi, în contextul unei pieţe libere a serviciilor. 

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

9. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.7 din 
Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice.PLx569/2007 
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În urma supunerii la vot, cu  unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 

10. Propunere legislativă pentru modificarea punctului 8 al Articolului unic 
din Legea nr. 9 din 09.01.2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 30 din 17.01.2007.PLx571/2007 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 61din 
Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul redimensionării 
cuantumului amenzilor contravenţionale prevăzute la lit. a)-c). 

În urma supunerii la vot, cu  unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere 

11. Propunere legislativă privind înfiinţarea societăţilor comerciale având ca 
obiect de activitate abatorizarea animalelor şi comercializarea cărnii şi a produselor 
din carne.PLx603/2007 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea de către 
consiliile judeţene a câte unei societăţi comerciale având ca obiect de activitate 
abatorizarea animalelor şi comercializarea cărnii şi a produselor de carne, cu fonduri 
de la bugetul de stat, bugetele locale, pecum şi din credite şi finanţări externe. 

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

12. Propunere legislativă pentru modificarea art. 4 al Legii nr. 90/2003 
privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea statului sau unităţilor administrativ- 
teritoriale, destinate sediilor partidelor politice.PLx587/2007 

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

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Aurel Gubandru 
 

 
Întocmit, 

Ene Giorgiana 
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