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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIE 
 

din zilele de  15, 16 şi 17  februarie  2005 
 
 

 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi desfăşurat lucrările în zilele de 15, 

16 şi 17 februarie 2005 între orele 14,00 – 19,00; 9,00 – 16,00, respectiv 9,00 – 
12,30. 

Comisiile au dezbătut următoarele proiecte de Lege /propuneri legislative: 
 

I. FOND 
 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 94/2004 pentru modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal 
de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora.PLX24/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma adoptată de Senat. 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 128/2004 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
73/1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada 
de toamnă – iarnă, destinate locuinţelor izolate din Delta Dunării.PLX27/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma adoptată de Senat. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor 
bancare neperformante.PLX23/2003/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma adoptată de Senat. 

4. Proiectul de Lege pentru completarea art. 7 din Legea nr. 333/2001 
privind unele măsuri pentru diminuarea consecinţelor încetării răscumpărării de 
unităţi de fond de către Fondul Naţional de Investiţii.PLX20/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma adoptată de Senat. 

Administrator



II. AVIZE 
 
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societăţile comerciale, 
companiile naţionale şi societăţile naţionale din sectorul energiei, petrolului, gazelor 
naturale, resurselor minerale şi al industriei de apărare, precum şi de către alţi agenţi 
economici din subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, a locuinţelor pe 
care aceştia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de 
închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la aceşti agenţi 
economici.PLX25/2005 

Amânat 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 137/2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societăţii 
Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. pentru finanţarea unor 
obiective majore de investiţii.PLX26/2005 

Amânat 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 133/2004 pentru modificarea art. 11, precum şi pentru prorogarea termenelor 
prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi 
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, nr. 
341/2004.PLX34/2005 

Amânat 
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere.PLX28/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz în forma adoptată de Senat. 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 93/2004 pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind 
pensiile militare de stat.PLX29/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz în forma adoptată de Senat. 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 315/2004 
privind dezvoltarea regională în România.PLX30/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz în forma adoptată de Senat. 

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 121/2004 privind unele măsuri pentru eficientizarea activităţii din domeniul 
sănătăţii.PLX31/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz în forma adoptată de Senat. 

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 136/2004 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2003 
pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Fondul Global 
de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei privind acordarea a două credite 
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nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei, semnate la Geneva la 6 
iunie 2003.PLX32/2005 

Amânat 
13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 135/2004 pentru modificarea unor acte normative ce reglementează 
activitatea din domeniul sanitar.PLX33/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz în forma adoptată de Senat. 

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din 
unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.PLX37/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz în forma adoptată de Senat. 

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de 
locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate şi/sau monoindustriale.PLX39/2005 

Amânat 
 
Din numărul total de 25 membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a 

absentat: 
- domnul Borbely Laszlo       – Grupul Parlamentar UDMR; 
- Cazan Romeo Gheorghe Leonard – Grupul Parlamentar PSD; 
- Guşă Cosmin Horea      -  Independent.  
 
 
 
 
 

  
Mihai Nicolae Tănăsescu 

 
PREŞEDINTE 


	SINTEZA LUCRARILOR COMISIE
	I. FOND

