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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIE 
 

din zilele de  15, 16 şi 17 martie  2005 
 
 

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

16 şi 17 martie 2005 între orele 14,00 – 19,00; 9,00 – 16,30, respectiv 9,00 – 12,30. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege /propuneri legislative: 

 
I. FOND 

 
1. 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 

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

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 
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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 
Programul 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru 
România, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2004.PLX57/2005 

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

3. 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 
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2005 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală.PLX56/2005 

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

privind stabilirea unor masuri de preluare a Gărzii Financiare si a Autorităţii 
Naţionale a Vămilor in subordinea Ministerului Finanţelor Publice, precum si a unor 
masuri de reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala.PLX46/2005 

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

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 91/2004 pentru aprobarea unor măsuri financiare privind reglementarea unor 
obligaţii de plată ale societăţilor comerciale desprinse din Societatea Comercială de 
Producere a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica” SA în urma procesului de 
restructurare.PLX84/2005 

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

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 108/2004 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii 
Comerciale „LAMINORUL” – S.A. Brăila.PLX85/2005 

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

Guvernului nr. 112/2004 privind acordarea de către Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului a unui împrumut Societăţii Comerciale TRACTORUL UTB – S.A. 
BRAŞOV.PLX86/2005 

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

Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra Societăţilor Comerciale „Rafo” S.A. 
Oneşti şi „Carom” – S.A. Oneşti.PLX87/2005 

Amânat 
10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, 
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semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 105 din 7 februarie 2002.PlX565/2004 

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

11. Propunerea legislativă privind acordarea de compensaţii cetăţenilor 
români, care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998, pentru bunurile trecute 
în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, 
semnat la Craiova, la 7 septembrie 1940.PlX327/2004 

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

 
II. AVIZE 

 
12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 7/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.PLX79/2005 

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

Guvernului nr. 100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea 
publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, în 
proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.PLX83/2005 

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

Guvernului nr. 134/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii 
Comerciale Combinatul Siderurgic „SIDEX” S.A. Galaţi.PLX88/2005 

Amânat 
 

Din numărul total de 27 membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 
au absentat: 

- domnul Borbely Laszlo       – Grupul Parlamentar UDMR. 
 

 
 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 
 

PREŞEDINTE 


