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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de 30 septembrie 2008 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 30 septembrie 2008, între orele 14 – 19, în două sesiuni de lucru. 

În prima sesiune Comisia s-a întrunit, în şedinţă comună, cu 
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a 
Senatului şi au dezbătut următoarele acte normative: 
 

I. FOND 
 
1. Raportul Comisiei pentru Supravegherea Asigurărilor privind 

activitatea desfăşurată şi evoluţia pieţei de asigurări în anul 
2007.(R15/2008) 

În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu unanimitate de voturi, au 
hotărât întocmirea unui raport comun în forma prezentată de iniţiator. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în 
domeniul bugetar.(PLx460/2008) 

În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au 
hotărât întocmirea unui raport favorabil cu două amendamente admise. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul bugetar.(PLx461/2008) 

În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au 
hotărât întocmirea unui raport de admitere cu un amendamente respins. 
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II. AVIZE 

 
1. Contul de execuţie bugetară pentru Societatea Română de 

Televiziune pe anul 2007.( R9/2008) 
În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au 

hotărât întocmirea unui aviz comun  favorabil. 
2. Contul de execuţie bugetară pentru Societatea Română de 

Radiodifuziune pe anul 2007.( R 7/2008) 
În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu unanimitate de voturi, au 

hotărât întocmirea unui aviz comun  favorabil. 
3. Contul de execuţie bugetară pentru Rompres pe anul 

2007.(R12/2008) 
În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu unanimitate de voturi, au 

hotărât întocmirea unui aviz comun  favorabil. 
 
În a doua sesiune de lucru Comisia a dezbătut următoarele proiecte 

de Lege/propuneri legislative: 
 

I. FOND 
 

1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut(Proiect 
privind completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru 
restructurarea agriculturii), între România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 28 decembrie 
2007.(PLx 538/2008) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport în forma prezentată de iniţiator. 

2. Proiect de Lege pentru ratificarea amendamentului convenit între 
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea 
semnată la Bucureşti la 18 aprilie 2008 şi la Paris la 29 aprilie 2008, la 
Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris 
la 10 ianuarie 2006.(PLx539/2008) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport în forma prezentată de Guvern. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 49/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile 
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naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral 
sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome.(PLx435/2008) 

AMÂNAT 
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.35/2008 pentru modificarea alin.(3) al art.4 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.148/2007 privind reglementarea unor măsuri 
financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate 
pentru agricultură.(PLx366/2008) – Raport comun cu Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

În urma dezbaterilor, Comisiile, cu unanimitate de voturi, au hotărât 
întocmirea unui raport comun  în forma prezentată de Senat. 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal.(PLx608/2007) - Reexaminare 

AMÂNAT 
6. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind 

Codul fiscal.(PLx109/2007) 
AMÂNAT 
7. Proiect de Lege privind Programul de solidaritate socială în 

favoarea pensionarilor cu venituri reduse.(PLx311/2007) 
AMÂNAT 
8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx40/2008) 
AMÂNAT 
9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a 
despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.(PLx728/2007) 
– Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

AMÂNAT 
10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.62/2008 pentru modificarea şi completarea titlului VII din 
Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente.(PLx490/2008) – Raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

AMÂNAT 
11. Propunere legislativă privind subvenţionarea salariilor 

preoţilor.(PLx127/2008) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui raport cu amendamente. 
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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avut următoarea prezenţă în 
ziua de şedinţă: 
 
Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

1 Gubandru Aurel - preşedinte PSD PREZENT 
2 Săpunaru Nini - vicepreşedinte PNL PREZENT 
3 Niţulescu Teodor - vicepreşedinte PC PREZENT 
4 Baban Ştefan - secretar PRM PREZENT 
5 Drăguş Radu Cătălin  - secretar PD - L PREZENT 
6 Bădălău Nicolae PSD PREZENT 
7 Bleotu Vasile PSD PREZENT 

8 Cazan Romeo Gheorghe Leonard PSD PREZENT 
9 Călian Petru PD - L PREZENT 

10 Dragomir Gheorghe PNL PREZENT 
11 Erdei Doloczki Istvan UDMR PREZENT 
12 Grigore Dan PC PREZENT 
13 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 
14 Iordache Graţiela Denisa PD - L PREZENT 
15 Lakatoş Petru UDMR PREZENT 
16 Manda Iulian Claudiu PSD PREZENT 
17 Marin Constantin PSD PREZENT 
18 Merka Adrian Miroslav Minorităţi PREZENT 
19 Mocanu Alexandru PD - L PREZENT 
20 Muşetescu Tiberiu Ovidiu PSD PREZENT 
21 Nicolăescu Gherghe Eugen - ministru PNL ABSENT 

22 Nicula Vasile Cosmin PSD PREZENT 
23 Ovidenie Costel Independent PREZENT 
24 Pardău Dumitru PD - L PREZENT 
25 Rusu Mihaela Adriana PSD PREZENT 
26 Ruşeanu Dan Radu PNL PREZENT 
27 Sandu Capră Mihai PNL PREZENT 
28 Tănăsescu Tudor PSD PREZENT 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Aurel GUBANDRU 
expert parlamentar 
Popa Vasilica 
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