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La lucrările comisiei din zilele de 11 şi 12 aprilie 2006 sunt prezenţi 23 

deputaţi, fiind absenţi motivat 3, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 
- Koto Iosif 
- Mitre Liliana 
- Petre Georgeta 
- Hură Mihai 
- Petreanu Cornelia 
- Serban Emilia 
 
- Bodu Sebastian 
- Tudor Costel 
- Buzaşu Septimiu 

 
- Munteanu Ortansa 
 
- Lehel Bogdan 
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- Cucu Florinela 
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Ministerul Justiţiei 
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Ministerul Finanţelor Publice 
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Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Mihai Tănăsescu, preşedintele 
comisiei. 

 
Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi: 

 
I. FOND 

 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 17/2006 cu privire la plata diferenţelor salariale 
din perioada octombrie 2001 - septembrie 2004 pentru personalul 
didactic din învăţământul de stat.PLX189/2006 – Raport comun 
cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 10/2006 privind unele măsuri derogatorii de la 
Legea datoriei publice nr. 313/2004.PLX188/2006 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de 
natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 
348/2004 privind denominarea monedei naţionale.PLX187/2006 
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 203/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal.PLX211/2006 
5. Propunerea legislativă pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de 
Radiodifuziune şi a Hotărârii Guvernului nr. 978/2003 privind 
taxa pentru serviciul public de Televiziune.Plx156/2006 
6. Propunerea legislativă pentru completarea art. 43 din Legea nr. 
58/1998 Legea bancară, modificată şi completată prin Legea nr. 
484/2003.Plx151/2006 
7. Propunerea legislativă privind înălţarea unor biserici ortodoxe 
pentru comunităţile româneşti aflate în jurul graniţelor 
României.Plx176/2006 
8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 181/2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de 
natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 
348/2004 privind denominarea monedei naţionale.PLX186/2006 
9. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut 
între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma 
sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006. 
PLx245/2006 
10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Contractului de Finanţare 
între România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania 
Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea 
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Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici - Simeria, 
semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 
decembrie 2005. PLx246/2006 
11. Proiectul de Lege pentru ratificarea Contractului de Finanţare 
între România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul 
de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la 
Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 
2005. PLx247/2006 

 
II. AVIZE 

 
12. Proiectul de Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap. PLX193/2006 
13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 199/2005 privind unele măsuri pentru continuarea 
procesului de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni 
C.E.C. - S.A.PLX209/2006 
14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind 
vehiculele rutiere înmatriculate.PLX208/2006 
15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 202/2005 pentru aprobarea strategiei de 
privatizare a Companiei Naţionale Loteria Română - S.A. şi a 
Companiei Naţionale Imprimeria Naţională - S.A., precum şi 
pentru modificarea actelor normative care reglementează regimul 
acestora.PLX210/2006 
16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 188/2005 pentru cu modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al 
cărţii electronice de identitate.PLX207/2006 
17. Propunerea legislativă privind acordarea unor măsuri 
reperatorii pentru cei care, având titlul de doctor în ştiinţe, nu au 
beneficiat de prevederile Legii nr. 128/1997 (Statutul 
personalului didactic).Plx179/2006 
18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 20 
din Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 
139/1995.PLX124/2006 
19. Propunerea legislativă privind amplasarea unor monumente 
ale Poetului Naţional Mihai Eminescu.Plx104/2006 
 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 

      I. FOND 
 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 17/2006 cu privire la plata diferenţelor salariale din perioada octombrie 2001 - 



 4

septembrie 2004 pentru personalul didactic din învăţământul de stat.PLX189/2006 – 
Raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport s-a dezbătut în 
prezenţa domnului Koto Iosif – secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării. 

Domnul Koto Iosif informează membrii comisiei că în urma Acordului 
semnat la 28 noiembrie 2005 de comisia de negociere a Guvernului României şi 
preşedinţii federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ, s-a stabilit să se repare 
prejudiciile salariale produse în perioada octombrie 2001-septembrie 2004 
personalului din învăţământul de stat, prin stabilirea unei reglementări unitare care să 
împiedice apariţia discriminărilor pentru personalul didactic aflat în această situaţie. 

Cheltuielile de personal estimate sunt de 637.680 mii lei(RON) iar plata 
acestora urmează a se efectua integral în 2006 pentru sumele calculate conform 
hotărârilor judecătoreşti şi în mod eşalonat pe 35 de luni pentru diferenţele 
recalculate pentru care nu există hotărâri judecătoreşti. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisiile reunite au 
hotărât întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 10/2006 privind unele măsuri derogatorii de la Legea datoriei publice nr. 
313/2004.PLX188/2006 s-a dezbătut în prezenţa doamnei Mitre Liliana – director 
general adjunct în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

Doamna Mitre Liliana informează membrii comisiei că MFP urmează să 
garanteze în proporţie de 80% împrumuturile contractate de operatorii economici 
producători de energie termică din subordinea autorităţilor administraţiei publice 
locale. Datorită situaţiei dificile , CET-urile nu pot să-şi ramburseze din surse proprii 
împrumuturile contractate la bănci. Emiterea garanţiilor de stat este condiţionată de 
avizul Consiliului Concurenţei. 

Împrumutul se va acorda de Banca Comercială Română – singura bancă 
care a acceptat condiţiile impuse. MFP va garanta împrumutul în proporţie de 80%, 
pentru diferenţa de 20% fiecare CET trebuie să prezinte garanţii proprii. Perioada de 
acordare a împrumutului este de 6 ani cu o perioadă de graţie de 2 ani . 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu întreabă dacă sunt provizionaţi aceşti 
bani în fondul de risc al ministerului . 

Doamna Mitre Liliana confirmă măsurile luate în acest sens . 
Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu doreşte să cunoască dacă există vreun 

CET care a reuşit să obţină împrumutul prin eforturi proprii. 
Doamna Mitre Liliana informează membrii comisiei că din cele 24 de 

CET-uri nominalizate în anexa la ordonanţa de urgenţă aflată în dezbatere, CET-ul 
din Miercurea Ciuc  este singurul care a reuşit să obţină împrumutul fără a solicita 
garanţie din partea statului. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale.PLX187/2006 
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s-a dezbătut în prezenţa doamnei Petre Georgeta – director adjunct în cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice. 

Doamna Petre Georgeta informează membrii comisiei că se doreşte 
reglementarea rotunjirilor la două zecimale. Domnia Sa precizează că orice valoare 
care este înscrisă într-un document trebuie să aibă două zecimale având în vedere că 
unitatea monetară este leul iar subdiviziunea acestuia este banul. 

Prin acest act normativ se reglementează  modalitatea de stabilire a valorii 
nominale indexate a unui tichet de masă. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 203/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal.PLX211/2006 s-a dezbătut în prezenţa domnului Hură Mihai – director general 
adjunct şi doamna Petreanu Cornelia – director general în cadrul Ministerului 
Finanţelor Publice şi a doamnei Serban Emilia – director economic la 
R.A.”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”. 

Doamna Petreanu Cornelia prezintă membrilor comisiei că prin acest act 
normativ se preia în Codul fiscal prevederea referitoare la deductibilitatea 
cheltuielilor suportate de către RAPPS, pentru excedentul de cheltuieli înregistrate de 
Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvern şi Curtea 
Constituţională. Domnia Sa menţionează că aceste cheltuieli erau prevăzute an de an 
în Legea bugetului de stat. 

Prin prezentul act normativ se prevede în mod expres că pentru  gazul 
natural şi electricitate nu se aplică sistemul de antrepozitare fiscală. 

Doamna deputat Iordache Graţiela  îşi exprimă nedumerirea referitoare la 
excedentul de cheltuieli înregistrat de Camera Deputaţilor şi Senat, subliniind că 
acestea nu există. 

Doamna Serban Emilia precizează că este vorba de casele de oaspeţi pentru 
care Regia încheie protocoale cu Camera Deputaţilor , Senatul, Administraţia 
Prezidenţială, Guvern şi Curtea Constituţională. Toate cheltuielile se împart, în mod 
egal  la cinci deoarece ele  nu sunt individualizate pe fiecare instituţie. 

Doamna deputat Iordache Graţiela  doreşte să cunoască gradul de utilizare 
a spaţiilor Regiei, care au fost facilităţile acordate Camerei Deputaţilor şi Senatului , 
cheltuielile efectuate pentru aceste două instituţii. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu adresează rugămintea reprezentantului 
R.A.”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” să întocmească un 
documentar pentru anul 2005 cu activele folosite şi cheltuielile efectuate care va fi 
distribuit tuturor membrilor comisiei. Domnia Sa întreabă ce se întâmplă dacă aceste 
cheltuieli nu ar fi deductibile. 

Doamna Serban Emilia a răspuns că aceste cheltuieli ar fi nedeductibile 
fiscal şi ar afecta profitul Regiei. Domnia Sa consideră că ar fi bine ca  instituţiile în 
cauză să-şi fundamenteze bine bugetul şi să se clarifice patrimoniul  Regiei. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu consideră că este un tratament 
diferenţiat pentru instituţiile statului şi se întreabă dacă acest tratament nu este 
considerat ajutor de stat. 

Doamna Serban Emilia precizează că nu existe această interpretare. 
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Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu se întreabă dacă este corect  
introducerea acestui articol în Codul fiscal vizavi şi de legislaţia europeană.  

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu precizează că acest act normativ nu va 
fi trimis spre dezbatere Plenului până când nu vor primi documentaţia cerută. 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 
977/2003 privind taxa pentru serviciul public de Radiodifuziune şi a Hotărârii 
Guvernului nr. 978/2003 privind taxa pentru serviciul public de 
Televiziune.Plx156/2006 

Această propunere legislativă este prezentată de doamna deputat Iordache 
Graţiela şi se referă la obligativitatea persoanelor fizice şi juridice de a plăti taxa 
pentru serviciul public de Radiodifuziune şi Televiziune numai dacă deţin şi fac 
dovada existenţei aparatelor de radio şi televiziune. 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 

6. Propunerea legislativă pentru completarea art. 43 din Legea nr. 58/1998 
Legea bancară, modificată şi completată prin Legea nr. 484/2003.Plx151/2006 

Propunerea legislativă  are ca obiect de reglementare majorarea limitei în 
care băncile pot constitui fondul pentru riscuri bancare generale de la 1% din profitul 
contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit la 1,5 % cu condiţia ca 
aceste bănci să realizeze viramentele reprezentând obligaţii fiscale fără a percepe 
comisioane bancare de la clienţi. 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere din următoarele considerente: 

Prin majorarea procentului are loc o reducere a bazei impozabile la 
societăţile bancare, respectiv o diminuare a resurselor bugetare de natura impozitului 
pe profit. Cheltuielile cu comisioanele bancare sunt sume deductibile din punct de 
vedere fiscal la nivelul agenţilor economici. Aceste comisioane reprezintă venituri 
pentru societăţile bancare iar prin diminuare acestora se produce o altă micşorare a 
bazei impozabile, cu efect asupra resurselor bugetare. 

7. Propunerea legislativă privind înălţarea unor biserici ortodoxe pentru 
comunităţile româneşti aflate în jurul graniţelor României.Plx176/2006 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere din următoarele considerente: 

În prezent, pentru susţinerea unităţilor de cult, există reglementări în 
vigoare cum ar fi Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în 
România. 

Alocarea de fonduri exclusiv pentru sprijinirea diasporei de religie 
ortodoxă, constituie un act discriminatoriu pentru românii din afara graniţelor ţării 
care îmbrăţişează alte religii decât cea ortodoxă. 

Prevederile art. 1 sunt incomplete, deoarece nu se precizează cărei instituţii 
îi sunt alocate sumele asigurate de Guvern pentru înălţarea bisericilor. 
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Nu se specifică destinatarii şi modul de determinare a sumelor aferente 
pentru fiecare  construcţie, nu sunt identificate statele unde urmează a fi ridicate 
construcţiile bisericeşti. 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 181/2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale.PLX186/2006 
s-a dezbătut în prezenţa domnului Bodu Sebastian – preşedinte A.N.A.F. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere din următoarele considerente: prevederile 
ordonanţei au fost preluate integral în Legea nr.15/2006 pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi 
financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea 
monedei naţionale. 

9. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut între 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea 
Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 
2006. PLx245/2006 s-a dezbătut în prezenţa domnului Tudor Costel – secretar 
general adjunct la Ministerul Justiţiei şi a doamnei Secăreanu Monica – consilier la 
MFP. 

Doamna Secăreanu Monica prezintă membrilor comisiei principalele 
activităţi finanţate în cadrul Proiectului şi anume: reabilitarea infrastructurii 
instanţelor şi  informatizarea şi automatizarea acestora, îmbunătăţirea 
managementului dosarelor şi îmbunătăţirea actului de justiţie; întărirea capacităţii de 
administrare/management a instanţelor şi pregătirea profesională a personalului din 
instanţe. 

Valoarea împrumutului este de 110 milioane euro, durata împrumutului 
este de 15 ani cu cinci ani perioadă de graţie. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport în forma prezentată de iniţiator. 

10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Contractului de Finanţare între 
România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate 
"C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată 
Curtici - Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 
decembrie 2005. PLx246/2006 s-a dezbătut în prezenţa domnului Buzaşu Septimiu – 
secretar de stat şi doamna Muntean Ortansa – director Relaţia cu Parlamentul la 
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. 

Domnul Buzasu Septimiu informează membrii comisiei că Proiectul 
priveşte reabilitarea liniei de cale ferată Curtici-Simeria, în valoare totală de 300 
milioane euro. 

Perioada de acordare a împrumutului va fi de 20 ani din care 5 ani perioada 
de graţie. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport în forma prezentată de iniţiator. 

11. Proiectul de Lege pentru ratificarea Contractului de Finanţare între 
România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a 
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drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la 
Luxemburg la 27 decembrie 2005. PLx247/2006 s-a dezbătut în prezenţa domnului 
Buzaşu Septimiu – secretar de stat şi doamna Muntean Ortansa – director Relaţia cu 
Parlamentul la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului precum ţi 
doamna Cucu Florinela – sef serviciu la Ministerul Finanţelor Publice. 

Domnul Buzaşu Septimiu prezintă membrilor comisiei că Proiectul de 
reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii are valoarea de 300 milioane euro şi 
se referă la reconstrucţia unui număr de 426 de drumuri. Domnia Sa menţionează că  
pentru refacerea infrastructurii Portului Isaccea sunt  prevăzuţi 3 mil. euro, sumă cu 
care BEI este de acord. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu menţionează că s-au făcut multe 
împrumuturi cu termene standard a  căror perioadă de rambursare se va suprapune şi 
de aceea adresează rugămintea de a se face o analiză pentru perioada 2012-2015 
pentru serviciul datoriei publice externe. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport în forma prezentată de iniţiator. 

 
II. AVIZE 

 
12. Proiectul de Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap. PLX193/2006 s-a dezbătut în prezenţa domnului Lehel 
Bogdan – vicepreşedinte Autoritatea Naţională pentru Protecţia Persoanelor cu 
Handicap. 

Domnul Lahel Bogdan informează membrii comisiei că prezentul proiect 
de lege are ca obiect de reglementare protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, potrivit nevoilor reale ale acestor persoane, crearea  serviciilor 
corespunzătoare la nivelul comunităţii bazate pe o strategie clară şi în conformitate cu 
particularităţile locale, ocuparea şi încadrarea în muncă în concordanţă cu noua 
legislaţie europeană în domeniu. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 199/2005 privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a 
Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.PLX209/2006 s-a dezbătut în 
prezenţa doamnei Mioara Ionescu – consilier al ministrului finanţelor publice şi 
membră în Comisia de privatizare a C.E.C.-ului. 

Doamna Mioara Ionescu informează membrii comisiei că OUG nr. 
199/2005 a fost elaborată în urma discuţiilor tehnice avute cu ofertanţii care au 
prezentat oferte preliminare neangajante în luna noiembrie 2005. Domnia Sa 
precizează că C.E.C. nu a beneficiat de un act normativ care să reglementeze situaţia 
juridică a bunurilor imobile aflate în patrimoniul C.E.C.  

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu doreşte să cunoască stadiul procesului 
de privatizare. 

Doamna Mioara Ionescu aduce la cunoştinţă membrilor comisiei  că prima 
etapă de privatizare s-a finalizat la începutul lunii noiembrie 2005 prin depunerea 
ofertelor neangajante. 
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Domnia Sa menţionează că din luna noiembrie nu au mai avut loc negocieri 
şi se va trece  la etapa a II-a prin depunerea ofertelor angajante.  

Pentru etapa a II-a este necesar să se aducă unele amendamente la strategia 
de privatizare. Din pachetul de acţiuni un procent de 5% din capitalul social se va 
vinde salariaţilor, membrilor consiliului de administraţie aflat în exerciţiu la data 
transferului dreptului de proprietate şi către pensionarii cu ultimul loc de muncă la 
C.E.C. –S.A.. 

Domnul deputat Erdei Doloczki Istvan propune ca acţiunile prevăzute în 
pachetul de 5% să se vândă la acelaşi preţ cu care se va vinde pachetul majoritar de 
acţiuni. Cu majoritate de voturi amendamentul propus de domnul deputat Erdei s-a 
aprobat . 

În urma dezbaterilor propunerile Senatului de abrogare de la articolul 5 
punctul 1, alineatul (1) al articolului 1 şi la articolul 5 punctul 2, alineatul (1) al 
articolului 3, se elimină. 

Cu unanimitate de voturi, membrii comisiei au aprobat introducerea unui 
articol nou, articolul 6. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz cu amendamente. 

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere 
înmatriculate.PLX208/2006 

Pentru impunerea şi controlul respectării normelor în cauză, proiectul 
instituie obligaţia creării unei baze de date integrata, ce asigură identificarea 
operativă a vehiculelor neasigurate sau a celor care nu au efectuat inspecţia tehnică 
periodică. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 202/2005 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Companiei 
Naţionale Loteria Română - S.A. şi a Companiei Naţionale Imprimeria Naţională - 
S.A., precum şi pentru modificarea actelor normative care reglementează regimul 
acestora.PLX210/2006 

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

Guvernului nr. 188/2005 pentru cu modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de 
identitate.PLX207/2006 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

17. Propunerea legislativă privind acordarea unor măsuri reperatorii pentru 
cei care, având titlul de doctor în ştiinţe, nu au beneficiat de prevederile Legii nr. 
128/1997 (Statutul personalului didactic).Plx179/2006 

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

18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 20 din Legea 
Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995.PLX124/2006 
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În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

19. Propunerea legislativă privind amplasarea unor monumente ale Poetului 
Naţional Mihai Eminescu.Plx104/2006 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Ene Giorgiana 
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