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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIE 
 

din ziua de  12 aprilie  2005 
 
 

 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi desfăşurat lucrările în ziua de 12 

aprilie 2005 între orele 14,00 – 19,00. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege /propuneri legislative: 

 
I. FOND 

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

nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 6 din Legea nr. 96/2000 privind 
organizarea şi funcţionarea Băncii de Export - Import a României EXIMBANK - 
S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior.PLX70/2005 - 
REEXAMINARE 

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

nr. 21/2005 privind susţinerea proiectului ISPA 2000/RO/16/P/PE/001 "Program 
pentru managementul deşeurilor în Piatra-Neamţ".PLX123/2005 

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

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 20/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 
privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru 
tineret şi săli de sport.PLX126/2005 

Amânat. 
4. Proiectul de Lege privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, ale micilor comunităţi de 
enoriaşi în dispersare aparţinând unităţilor de cult oficial recunoscute în 
ţară.PLX635/2004 - REEXAMINARE 

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

nr. 18/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din 
învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind 
unele măsuri în domeniul învăţământului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004 
personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind statutul 
personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din 
învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru 
persoane care ocupă funcţii de demnitate publică.PLX122/2005 

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

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare 
a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României la Asociaţia Înaltelor Jurisdicţii de 
Casaţie ale ţărilor care utilizează parţial limba franceză 
(A.H.J.U.C.A.F.).PLX121/2005 

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

7. 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 

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

 
Din numărul total de 26 membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

au absentat: 
- domnul Borbely Laszlo   - Grupul Parlamentar UDMR; 
- domnul Coşea Dumitru Mircea - Grupul Parlamentar PNL;  
- doamna Mihăilescu Dorina - Grupul Parlamentar PSD; 
- domnul Muşetescu Ovidiu - Grupul Parlamentar PSD; 
- domnul Popeangă Petre  - Grupul Parlamentar PPRM. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Tănăsescu 


