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din ziua de  16.09.2005  
 

 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 16 
septembrie 2005 între 830 - 1230. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/ propuneri legislative: 
 

I. FOND 
       

1.Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.94/08.09.1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Plx251/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu 8 voturi pentru şi 7 împotrivă, a hotărât 
elaborarea unui raport de respingere. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi cu modificările ulterioare, astfel 
cum a fost republicată în Monitorul Oficial Partea I nr.116 din 
16/03/2000.Plx264/2005 

Amânat 
3. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de 

capital. PLX294/2005 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 

unui raport de respingere. 
4. 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 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma prezentată de Guvern. 
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II. AVIZE 
 
5. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind 

despăgubirea victimelor infracţiunilor violente, adoptată la Strasbourg la 24 
noiembrie 1983.PLX348/2005 

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

6. Proiect 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 

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

7. 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 

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

8. Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei cadru pentru Controlul 
Tutunului, adoptată la Geneva, Elveţia, la 21 mai 2003.PLX354/2005 

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

9. Proiect de Lege privind ratificarea Deciziei nr.3/2005 a Consiliului de 
Asociere România - Uniunea Europeană privind îmbunătăţirea regimului comerţului 
cu produse agricole transformate prevăzute în Protocolul nr.3 la Acordul European. 
PLX346/2005 

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

10. Proiect de Lege privind aprobarea Deciziei Comitetului Mixt România-
Turcia nr.12/2005, referitoare la decizia de amendarea a Protocolului D privind 
definirea noţiunii de produse originare şi metodele de cooperare administrativă, în 
cadrul Acordului de Comerţ Liber dintre România şi Turcia.PLX349/2005 

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

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

absentat: 
- doamna Graţiela Iordache  - Grupul Parlamentar PC; 
- domnul Borbely Laszlo   - Grupul Parlamentar UDMR. 

 
 

PRESEDINTE, 
Mihai Nicolae Tănăsescu 


