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

19 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. 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 

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

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut între 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat 
finanţării  proiectului privind reforma sectorului sanitar – faza a II-a, semnat la 
Bucureşti la 28 ianuarie 2005.PLX131/2005 

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

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, privind 
finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în 
agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005.PLX132/2005 

 În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma prezentată de Senat. 
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II. AVIZE 
 
4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului  de Sediu între Guvernul 

României şi Biroul Coordonatorului Special al Pactului de Stabilitate pentru Europa 
de Sud-Est, semnat la Bucureşti, la 16 iulie 2003.PLX133/2005 

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

5. Propunerea legislativă privind reorganizarea terenurilor agricole prin 
comasare.Plx127/2005 

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

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

au absentat: 
- domnul Cazan Romeo Gheorghe Leonard - Grupul Parlamentar PSD; 
- domnul Coşea Dumitru Mircea                  - Grupul Parlamentar PNL;  
- domnul Mocanu Alexandru         - Grupul Parlamentar PD; 
- domnul Popeangă Petre                   - Grupul Parlamentar PPRM. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Tănăsescu 


