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PROCES – VERBAL 

 
al  şedinţei comisiei din zilele de 13 şi 14 iunie 2006 

 
 
 
 
La lucrările comisiei din zilele de 13 şi 14 iunie 2006 sunt prezenţi 20 

deputaţi, fiind absenţi motivat 6, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 
- doamna Mioara Bogdan - Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului; 
- domnul Turturea Nicu Sorin - Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului; 
- domnul Tudor Răzvan Marius - Ministerul Finanţelor Publice. 

 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Mihai Nicolae Tănăsescu, 

preşedintele comisiei. 
 
Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi: 
 

I. FOND 
 

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului - cadru de 
Împrumut între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei, destinat finanţării proiectului "Iniţiativa Copiii Străzii", 
semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005 şi la Paris la 5 
decembrie 2005.PLx514/2006 
2. Propunerea legislativă privind facilitarea finanţării societăţilor 
comerciale prin intermediul pieţei de capital.PlX480/2006 – 
raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii 

Administrator
Original
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3. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 97/2005 pentru 
acordarea de compensaţii cetăţenilor români care n-au beneficiat 
de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii 
cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului 
bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, 
semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.PLX490/2006 

 
II. AVIZE 

 
4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la 
victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, nr. 
341/2004.PLX498/2006 
5. Proiectul de Lege privind creşterea siguranţei în unităţile de 
învăţământ.PLX510/2006 
6. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 360/2004 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu 
Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor 
Statului.Plx505/2006 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
judecătorilor, procurărilor şi altor categorii de personal din 
sistemul justiţiei.PLX520/2006 
8. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii 
de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară.Plx530/2006 
9. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Centrului Medical de 
Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii - 
Bucureşti.PLX527/2006 
 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 

I. FOND 
 

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului - cadru de Împrumut între 
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului 
"Iniţiativa Copiii Străzii", semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005 şi la Paris la 5 
decembrie 2005.PLx514/2006 

Se amână, instituţia fiind reprezentată la un rang inferior celui de secretar 
de stat.  

2. Propunerea legislativă privind facilitarea finanţării societăţilor 
comerciale prin intermediul pieţei de capital.PlX480/2006 – raport comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii 
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Prezentul act normativ a fost susţinut de Doamna deputat Vicepreşedinte 
Graţiela Iordache. Domnia Sa a arătat că impactul prezentului act normativ vizează 
creşterea atractivităţii ofertelor publice primare pentru companii prin eliminarea unor 
taxe şi scurtarea termenelor de avizare a ofertelor publice primare. S-a avut în vedere 
posibilitatea de autofinanţare CNVM, veniturile viitoare, veniturile realizate din 
tranzacţionarea valorilor mobiliare precum şi bugetul acestei instituţii pe 2006.  

Domnul deputat Cazan a susţinut forma doamnei deputat Vicepreşedinte 
Graţiela Iordache. Doamna G Iordache  a spus că punctul de vedere al Guvernului 
este cel al CNVM. 

Domnul Preşedinte Mihai Tănăsescu a supus la vot actul normativ, 
amendat. 

În urma dezbaterilor, comisiile, cu majoritate de voturi, au hotărât 
întocmirea unui raport comun cu amendamente. 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 97/2005 pentru acordarea 
de compensaţii cetăţenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 
privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, 
semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.PLX490/2006 

Proiectul de Lege propune prelungirea termenului în care persoanele 
îndreptăţite prin Legea nr.9/1998 să poată depune actele doveditoare şi să poată 
beneficia de compensaţiile cuvenite, lucrul acesta fiind posibil având în vedere faptul 
că soluţionarea cazurilor de acest fel nu implică eforturi diplomatice. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport cu amendamente. 

 
II. AVIZE 

 
4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei 

faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din 
decembrie 1989, nr. 341/2004.PLX498/2006 

Proiectul de Lege a fost elaborat avându-se in vedere prevederile Legii 
nr.341/2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii  care au contribuit la 
victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, cu modificările şi modificările 
ulterioare, necesitatea stabilirii indemnizaţiilor reparatorii pentru persoanele cărora 
le-a fost preschimbat certificatul doveditor şi acordarea acestor indemnizaţii în 
termenul prevăzut de lege, etc. 

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

5. Proiectul de Lege privind creşterea siguranţei în unităţile de 
învăţământ.PLX510/2006 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare măsuri de creştere a 
siguranţei unităţilor de învăţământ, constând în asigurarea pazei, realizarea 
împrejmuirilor, precum şi stabilirea semnelor distinctive pentru elevii fiecărei unităţi 
de învăţământ prin uniformă şi ecuson. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz în forma adoptată de Senat. 
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6. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 360/2004 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor 
măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin 
comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului.Plx505/2006 

Domnul senator Marius Marinescu şi-a susţinut proiectul. Se doreşte prin 
această propunere legislativă reducerea corupţiei, asigurarea unui mediu de afaceri 
loial, mărirea gradului de încredere în instituţiile statului. 

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

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurărilor şi altor 
categorii de personal din sistemul justiţiei.PLX520/2006 

Amânat 
8. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi 
extrajudiciară.Plx530/2006 

Amânat 
9. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Centrului Medical de Recuperare 

Neuropsihomotorie pentru Copii - Bucureşti.PLX527/2006 
Se doreşte descentralizarea unităţii de recuperare neuropsihomotorie pentru 

copii,  de un spital de urgenţă, fiind vorba de Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii 
"M.S. Curie" Bucureşti, care are propriul său serviciu de recuperare ambulatorie de 
specialitate. 

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

 
 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Mihai Nicolae Tănăsescu 

 
 
 
 

Întocmit, 
Popescu Luminiţa 
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