
  Parlamentul României 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

Bucureşti,   15.03.2007 
Nr. 22/122 

                           
 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de 13, 14  şi 15 martie 2007 
 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de  13, 14 şi 15  martie 2007 între orele 1400 – 1900, 900 – 1600, 
respectiv  900 – 1230. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/propuneri 
legislative: 

I. RAPOARTE 
 
1. Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare 

pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local 
Topliţa.(PLx95/2007) 

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

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale 
instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii.(PLx 45/2007) 

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

 
 

II. AVIZE 
 
3. Proiect de Lege privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală, 

precum şi cu tehnică, produse şi materiale de resort a personalului din 
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sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe timpul stării 
de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă.(PLx 85/2007) 

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

4. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
dispoziţiilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale.(PLx 103/2007) 

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

5. Propunere legislativă privind modificarea art.161 (2) din Legea 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale şi a art.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.4/2005 privind 
recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al 
asigurărilor sociale de stat.(PLx 91/2007) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
amânarea. 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare.(PLx 92/2007) 

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

7. Propunere legislativă pentru completarea art.77 din Legea 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale.(PLx 99/2007) 

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

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte asigurări sociale.(PLx 
102/2007) 

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

9. Propunere legislativă privind stimularea promovării surselor 
regenerabile de energie.(PLx 98/2007) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
amânarea.  

10. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare.(PLx 
100/2007) 
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În urma dezbaterilor, comisia, unanimitate, a hotărât întocmirea 
unui aviz negativ. 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 
sociale.(PLx101/2007) 

În urma dezbaterilor, comisia, unanimitate, a hotărât întocmirea 
unui aviz favorabil. 

12. Propunere legislativă de modificare a Legii nr.290/27 iunie 2003 
privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români, 
pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în 
Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război 
şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi 
Asociate, semnat la 10 februarie 1947.(PLx104/207) 

În urma dezbaterilor, comisia, unanimitate, a hotărât întocmirea 
unui aviz negativ. 

 
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 PREZENT 
6 Borbely Laszlo -  ministru delegat UDMR Înlocuit de domnul 

deputat Lakatos Petru
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 Ignat Miron Minorităţi ABSENT 
13 Iordache Graţiela Denisa PD PREZENT 
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 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

19 Muşetescu Tiberiu Ovidiu PSD PREZENT 
20 Nicolăescu Gherghe Eugen - ministru PNL ABSENT 
21 Nicula Vasile Cosmin PSD PREZENT 
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 PREZENT 
27 Sandu Capră Mihai PNL PREZENT 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 


