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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
                                din ziua de 15 iunie 2005 

 
             Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 15 iunie 
2005 între orele 830 – 1630 
              Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/propuneri legislative: 

 
I. FOND 

 
1.  Propunerea legislativă privind societăţile de microfinanţare P.L.-X 172 
În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât întocmirea 

unui raport cu amendamente. 
 

      2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare Pl-x 203 

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât întocmirea  
unui raport de respingere. 
 

II. AVIZE 
 
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 

33/2005 pentru modificarea ordonanţei guvernului nr. 53/2004, privind privatizarea 
Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" PLX 215 

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât întocmirea  
unui aviz favorabil în forma prezentată de Senat. 

 
4. Proiect de Lege privind aprobarea ordonanţei de urgenta a guvernului nr. 

35/2005 pentru abrogarea legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a 
vinde locuinţele de serviciu pe care le are in administrare PLX 216  

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât întocmirea  
unui aviz favorabil în forma prezentată de Senat. 

 
 
5. Proiect de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenta a guvernului nr. 

36/2005 pentru aprobarea concesionarii unor servicii publice desfăşurate in cadrul 
Institutului Clinic Fundeni si a concesionarii unor bunuri proprietate publica si proprietate 
privata a statului PLX 217 

Amânat 
 

Administrator



6. Proiect de lege privind aprobarea ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 
37/2005 pentru desemnarea operatorului licenţiat al sistemului de transport prin conducte 
al produselor petroliere si pentru consolidarea mediului concurenţial privind transportul 
produselor petroliere PLX 218 

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât întocmirea  
unui aviz favorabil în forma prezentată de Senat. 

7. Proiect de lege privind modificarea si completarea legii nr. 656/2002 pentru 
prevenirea si sancţionarea spălării banilor PLX 219 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât întocmirea 
unui aviz cu amendamente. 

8. Proiect de lege pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale PLX 220 
În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât întocmirea  

unui aviz cu amendamente. 
9. Proiect de lege  privind  stimularea  absorbţiei  fondurilor S.A.P.A.R.D. prin  

preluarea riscului de către fondurile de garantare PLX 221 
În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât întocmirea  

unui aviz favorabil în forma prezentată de Senat. 
Din totalul de 26 membrii ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au absentat: 
 
-  domnul Borbely Laslo    - Grupul Parlamentar UDMR 
-  domnul Coşea Dumitru    - Grupul Parlamentar PNL 
-  domnul Sandu-Capră Mihai   - Grupul Parlamentar PNL 
-  domnul Guşă Cosmin    - Independent 
-  domnul Olărean Aurel    - Grupul Parlamentar PD 
 
 
 
                                            Vicepreşedinte, 
 
                                      Gheorghe Eugen Nicolăescu 


