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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
 
 

                                SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI               
din ziua de  31 mai 2005  

 
            Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 31 mai 
2005 între orele 1400-1900 
             Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/ propuneri legislative: 
 

 
I. SEDINTA COMUNA CU SENATUL 

 
- Raport de activitate al Societăţii Romane de Televiziune pe anul 2004 
     În urma dezbaterilor,   in şedinţa comună, Comisiile pentru buget, finanţe si 

bănci ale celor două Camere au decis sa transmită comisiilor pentru cultură, arte si 
mijloace de informare în masă, un aviz negativ, cu 15 voturi pentru si 9 voturi împotrivă. 

 
 

- Raport de activitate al Societăţii Romane de Radiodifuziune pe anul 2004 
          În urma dezbaterilor, Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale Parlamentului,  

cu 15 voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi o abţinere, avizează negativ raportul cu privire la 
contul de execuţie bugetara pe anul 2004 al Societăţii Romane de Radiodifuziune. 
 

- Raport de activitate al Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES pe anul 2004 
     În urma dezbaterilor, Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale Parlamentului, 

cu unanimitate de voturi avizează favorabil contul de execuţie bugetară pe anul 2004 al 
Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES. 

 
 

II. FOND  
 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 

120/2002 privind aprobarea sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare 
de la bugetul de stat  - PLX 189/2005 – Ministerul Economiei si Comertului 

In urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât întocmirea 
unui raport în forma adoptată de Senat. 

 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr.26/2005 privind abrogarea dispozitiilor legale referitoare la acordarea inlesnirilor la 
plata obligatiilor bugetare restante, adoptat de Senat in sedinta din data de 23 mai 2005 – 
PLX 199/2005 – Ministerul Finantelor Publice 

Administrator



In urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât întocmirea 
unui raport cu amendament. 

 
 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr.30/2005 privind modificarea alin.(2) si (3) ale art. III din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul 
fiscal, adoptat de Senat  in sedinta din data de 23 mai 2005 – PLX200/2005 – Ministerul 
Finantelor Publice 

In urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât întocmirea 
unui raport de respingere. 

 
 

 
III. AVIZE 

 
4. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 381/2002 

privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura – PLX 
182/2005  

In urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât întocmirea 
unui aviz în forma soluţionată de Senat. 

 
 
 
5. Propunere legislativa pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – PLX 190/2005 
In urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât întocmirea 

unui aviz în forma soluţionată de Senat. 
 
 
6. Propunere legislativa pentru completarea art. 4 din Ordonante Guvernului nr. 

15/2002, privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier – 
PLX 191/2005 

In urma dezbaterilor, cu 2 voturi împotrivă, Comisia a hotărât întocmirea unui 
aviz în forma soluţionată de Senat. 

 
 
7. Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei 

Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri 
nationale din Romania, aprobata prin Legea  424/2002 – PLX 192/2005 

In urma dezbaterilor, cu 2 voturi împotrivă, Comisia a hotărât întocmirea unui 
aviz în forma soluţionată de Senat. 

 
 
                                            
8. Propunere legislativa pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr.15/2002 

privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, cu 
modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 424/2002, a Legii nr. 



424/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.15/2002, a Ordonantei Guvernului 
nr.51/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.15/2002 aprobata 
prin Legea 415/2004 si a legii 415/2004. – PLX 193/2005 

In urma dezbaterilor, cu 2 voturi împotrivă şi o abţinere , Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma soluţionată de Senat. 

 
 
 
9. Propunere legislativa privind libertatea religioasa in Romania – PLX 

194/2005 
In urma dezbaterilor, unanimitate de voturi, Comisia a hotărât întocmirea unui 

aviz în forma soluţionată de Senat. 
 

       Din totalul de 26 membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au absentat: 
 
- domnul deputat Guşă Cosmin Horea      
- domnul deputat Olărean Aurel     - Grupul Parlamentar PPRM 
- domnul deputat Popeangă Petre  - Grupul Parlamentar PPRM 
 
 
 
 
                                           PREŞEDINTE, 
 
                                         Mihai Tănăsescu 

 
 
 


