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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIE 
 

din zilele de  01 – 02  martie  2005 
 
 

 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi desfăşurat lucrările în zilele de 01 

şi 02 martie 2005 între orele 14,00 – 19,00, respectiv 9,00 – 16,00. 
Comisiile au dezbătut următoarele proiecte de Lege /propuneri legislative: 

 
I. FOND 

 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2005 

privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare şi a Autorităţii 
Naţionale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi a unor 
măsuri de reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. PLX 46/2005 
(continuarea dezbaterilor) 

Amânat. 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2005 

pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea 
programelor PHARE prevăzute în Memorandumul de finanţare încheiat între 
Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 
2003 pentru România, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003, în Memorandumul 
de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la 
Programul de cooperare transfrontalieră între Bulgaria şi România pentru anul 2003, 
semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de finanţare încheiat 
între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare 
transfrontalieră între Ungaria şi România pentru anul 2003, semnat la Bucureşti la 2 
decembrie 2003, în Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi 
Comisia Europeană referitor la Programul Iniţiativa Graniţe Externe 2003 pentru 
România, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2003, şi în Memorandumul de 
finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la 
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Programul 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru 
România, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2004.PLX57/2005 

Amânat. 
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2005 

pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea 
programelor PHARE prevăzute în memorandumurile de finanţare încheiate între 
Guvernul României şi Comisia Europeană referitoare la Programul naţional PHARE 
2004 pentru România, la Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul 
securităţii nucleare pentru România şi la Programele 2004 de cooperare 
transfrontalieră şi de vecinătate - cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, 
Bulgaria, Serbia şi Muntenegru, Moldova şi Ucraina.PLX58/2005 

Amânat. 
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2005 

pentru modificarea alin.(1) al art.6 din Legea nr.348/2004 privind denominarea 
monedei naţionale.PLX59/2005 

Amânat. 
 

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

nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul 
sistem al asigurărilor sociale de stat.PLX55/20054 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz cu amendamente. 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2005 
privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului militar din instituţiile publice 
de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.PLX60/2005 

Amânat. 
7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2005 

privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii 
nr.495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din 
administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile 
diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din 
străinătate.PLX61/2005 

Amânat. 
8. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei 
Naţionale Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa a unui teren aflat în 
proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Locuinţei.PLX50/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu 9 voturi pentru şi 8 împotrivă, a hotărât 
elaborarea unui aviz în forma Senatului. 
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III. DIVERSE 

 
La iniţiativa doamnei deputat Iordache Graţiela de a se înfiinţa o 

subcomisie pentru piaţa de capital, domnul preşedinte Mihai Tănăsescu propune să se 
stabilească componenţa acesteia. 

Subcomisia este formată din 6 membrii. Conducerea subcomisiei este 
asigurată de un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar. 

Componenţa subcomisiei este următoarea: 
1. Iordache Graţiela Denisa – PUR   - preşedinte; 
2. Coşea Dumitru Gheorghe Mircea – PNL - vicepreşedinte; 
3. Muntean Nicolae – PD    - secretar; 
4. Rusu Mihaela Adriana – PSD   - membru; 
5. Silaghi Ovidiu Ioan – PNL   - membru; 
6. Merka Adrian Miroslav – Minorităţi  - membru. 

 
 

IV. ŞEDINŢĂ COMUNĂ CU COMISIA  
SIMILARĂ A SENATULUI 
ORELE 1300 – DISCUŢII CU      

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PE PROBLEME SPECIFICE 
 

 
Din partea Băncii Naţionale a României, au luat parte domnii: Mugur 

Isărescu, Florin Georgescu, Eugen Dijmărescu şi Alexandru Popa. 
Discuţiile au fost conduse domnul Mihai Tănăsescu, preşedintele Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor. Domnia sa roagă conducerea 
B.N.R. să facă o informare vis-à-vis de problemele cu care se confruntă ţara: 
liberalizarea contului de capital şi denominarea leului. 

Domnul Mugur Isărescu a prezentat aspecte legate de cauzele care au 
determinat aprecierea leului, situaţiile noi apărute datorită intrărilor permanente de 
capital, apropiata liberalizare a unui subcapitol din capitolul mare al contului de 
capital. Domnia sa arată că un obiectiv expres al B.N.R. este crearea condiţiilor 
pentru stabilitatea preţurilor, nu a cursului. 

Pe parcursul discuţiilor au luat cuvântul: domnul Varujan Vosganian – 
preşedintele Comisiei pentru buget , finanţe şi bănci a Senatului, domnul deputat 
Mircea Coşea, domnul deputat Petre Popeangă, domnul deputat Leonard Cazan, 
doamna deputat Graţiela Iordache, doamna deputat Dorina Mihăilescu, doamna 
senator Silvia Ciorne, domnul senator Viorel Ştefan, doamna deputat Mihaela Rusu. 
Dumnealor au făcut diverse comentarii şi au cerut lămuriri suplimentare legate de 
problemele discutate. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu mulţumeşte conducerii B.N.R. pentru 
promptitudinea şi substanţiala prezentare făcută şi adresează rugămintea acesteia de a 
manifesta disponibilitate în perioada lunilor următoare pentru o întâlnire pe tema 
denominării leului. 
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Din numărul total de 26 membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a 
absentat: 

- domnul Borbely Laszlo       – Grupul Parlamentar UDMR. 
 
 

 
 
 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 
 

PREŞEDINTE 


