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                                SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI               

din ziua de  25 mai 2005  
 

 
            Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 25 
mai 2005 între orele 830 - 1630 
             Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/ propuneri legislative: 
 
 
 
                                                           I.  FOND 
 
  1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
31/2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare între România şi Banca 
Europeană de Investiţii – Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi 
mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005. 
PLX162/2005 – Ministerul Finantelor Publice  
             În urma dezbaterilor, comisia cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui raport în forma prezentată de Guvern. 

 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea amendamentului convenit intre guvernul 

Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la 
Zagreb la 18 noiembrie 2004 si respectiv la Bucuresti la 15 decembrie 2004 si pentru 
modificarea si completarea Ordonantei guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea 
Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie 
si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare, in suma 
de 25,5 milioane dolari SUA, semnat la Washington la 23 ianuarie 1998. PLX 
186/2005 - Ministerul Finantelor Publice 
             În urma dezbaterilor, comisia cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui raport în forma prezentată de Guvern. 

 
 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea articolului 285 din Legea nr. 297/2004 
privind Piata de Capital – PLX 178/2005 
             În urma dezbaterilor, comisia cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui raport cu amendament. 
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II. AVIZE 

  
 
4. Proiectul de Lege pentru acceptarea Deciziei nr. 1 a Comitetului Mixt 

Romania – Statul Israel din 21 februarie 2005 de amendare a Protocolului 3 privind 
definirea notiunii de produse originare si metode de cooperare administrativa, din 
Acordul de Comert Liber dintre Romania si Statul Israel, semnat la Bucuresti la 30 
ianuarie 2001. PLX 198/2005 –  Ministerul Economiei si Comertului 
             În urma dezbaterilor, comisia cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz în forma prezentată de Guvern. 

 
 
  5. Proiectul de Lege privind unele masuri prealabile lucrarilor de reabilitare a 
infrastructurii feroviare publice. PLX 187/2005 – Ministerul Transporturilor, 
Constructiilor si Turismului 
              În urma dezbaterilor, comisia cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz în forma adoptată de Senat. 
 
 
     6. Proiectul de Lege privind reglementarea situatiei financiare a Administratiei 
Nationale a Imbunatatirilor Funciare, a Societatii Nationale Imbunatatiri Funciare – 
S.A., a asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii si a altor agenti economici si 
institutii publice care desfasoara activitati de imbunatatiri funciare prin suportarea de 
la bugetul de stat pentru anul 2005 a unor cheltuieli efectuate in anul 2004. PLX 
188/2005 – Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale 
               Amânat. 
 

 
    Din totalul de 26 membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 
absentat: 
 
   - domnul Borbely Laszlo                               - Grupul Parlamentar UDMR 
   - domnul Coşea Dumitru Gheorghe Mircea  - Grupul Parlamentar  PNL 
   - domnul Grigore Dan                                    - Grupul Parlamentar PPRM 
   - domnul Popeangă Petre                                - Grupul Parlamentar PPRM 
 
 
 

PRESEDINTE 
 

Mihai Nicolae Tanasescu 


