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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de  26 aprilie  2005 
 
 

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

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

 
I. FOND 

 
1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut între 

România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea 
Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socio – 
economică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005.PLX139/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu o abţinere, a hotărât elaborarea unui 
raport în forma prezentată de Guvern. 

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Addendumului semnat la Bucureşti 
la 25 noiembrie 2004, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Moldova referitor la împrumutul pe termen lung în valoare de 20 miliarde lei semnat 
la Bucureşti la 1 septembrie 1993 modificat prin Addendumurile semnate la 
Bucureşti la 17 ianuarie 2000 şi 24 iulie 2002.PLX140/2005 

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

3. Proiectul de Lege privind Tariful vamal integrat român.PLX146/2005  
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 

unui raport în forma adoptată de Senat. 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

Bucureşti     03.04.2005 
Nr. 22/ 194 

Administrator



 2

 
 

II. AVIZE 
 
4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, 
temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul 
ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi 
instituţiilor publice.PLX148/2005  

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

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 23/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare.PLx135/2005 

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

6. Propunerea legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991.Plx136/2005 

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

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

au absentat: 
- domnul Borbely Laszlo - Grupul Parlamentar UDMR. 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Tănăsescu 


