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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de  06 – 07.09.2005  

 
 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
06 şi 07 septembrie 2005 între orele 1430 – 1900, respectiv  830 - 1630. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/ propuneri legislative: 
 

I. FOND 
 
1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de asistenţă financiară 

nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 9 mai 2005, pentru 
programul de reforme susţinut de împrumutul de ajustare programatică.PLX347/2005 

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

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi 
Republica Austria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu 
privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului anexă, semnate la 
Bucureşti la 30 martie 2005.PLX355/2005 

Amânat 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 86/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 541/2002 privind 
economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ.PLX313/2005 

Dezbaterile asupra acestui act normativ vor continua în şedinţa viitoare. 
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 112/2005 pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se 
stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei.PLX338/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma adoptată de Senat. 
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5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 94/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 
privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru 
acordarea de microcredite.PLX319/2005 

Amânat 
 

II. AVIZE 
 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 90/2005 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
175/1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru 
Prevenirea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI) şi pentru darea în folosinţă 
gratuită Ministerului Administraţiei şi Internelor a unei părţi dintr-un imobil aflat în 
proprietatea statului.PLX316/2005 

Amânat 
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 98/2005 pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public 
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.PLX322/2005 

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

nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă 
funcţii de demnitate publică locală, alese şi numite, din administraţia publică 
locală.PLX334/2005 

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

nr. 103/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 
Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru 
implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală.PLX323/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz cu amendamente. 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 115/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de 
asistenţă sanitar - veterinară.PLX340/2005 

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

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli 
pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005.PLX343/2005 

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



 3

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.PLX331/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz cu amendamente. 

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 106/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 25/2005 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - 
S.A.PLX332/2005 

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

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii 
Naţionale a Căilor Ferate Române.PLX337/2005 

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

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări 
sociale de sănătate. PLX333/2005 

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

nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor 
administrativ - teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în 
care se desfăşoară activităţi conexe actului medical.PLX336/2005 

Amânat. 
17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 92/2005 pentru modificarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - 
S.A. Hunedoara.PLX325/2005 

Amânat. 
18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 101/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea 
Comercială "Automobile Dacia" - S.A.PLX329/2005 

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

nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării 
Societăţilor Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica 
Moldova - S.A. şi Electrica Oltenia - S.A.PLX342/2005 

Amânat. 
20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 118/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2005 
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat 
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire 
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a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 
salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la 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.PLX344/2005 

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

21. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 80/2005 privind completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi 
plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de 
Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul 
Naţional de Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, 
de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executorii judecătoreşti.PLX324/2005 

Amânat. 
 
Din totalul de 25 membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 

absentat: 
 

- domnul Eugen Gheorghe Nicolăescu - Grupul Parlamentar PNL; 
- domnul Borbely Laszlo    - Grupul Parlamentar UDMR; 
- domnul Grigore Dan    - Grupul Parlamentar PRM. 

 
 

 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 


