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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

 

din zilele de  07  şi 08  martie 2006 
 

 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
07 şi 08 martie  2006 între 1400 – 1900, respectiv 830 – 1630. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/ propuneri legislative: 
 

I. FOND 
 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2006 

privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2006 ce decurge din calitatea 
României de stat - participant la Acordul multilateral de bază privind transportul 
internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku 
la 8 septembrie 1998.PLX87/2006 

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

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, 
înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor 
publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii 
Europene.PLX98/2006 

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

nr. 197/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiilor 
anuale ce decurg din calitatea României de membru al Europae Archaeologiae 
Consilium (EAC), al Federaţiei Internaţionale a Consiliilor Artelor şi a Agenţiilor 
Culturale (IFACCA) şi al Agenţiei Internaţionale ISBN.PLX82/2006 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui raport în forma adoptată de Senat cu amendamente. 
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4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 
2004, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005.PLx107/2006 

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

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică pentru anul 
2004, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005.PLx108/2006 

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

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Acordului de garanţie dintre 
România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 
Bucureşti, la 22 iulie 2005, aferent Acordului de împrumut dintre Societatea 
Comercială "Compania de Apă Someş" S.A. şi Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apă în localităţile urbane din Bazinul hidrografic Someş - 
Tisa" inclus în Programul "Dezvoltarea Infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii 
(SAMTID), faza I".PLx106/2006 

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

 
II. AVIZE 

 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.PLX78/2006 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 
8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi 

Republica Ungară privind regimul frontierei de stat româno - ungare, cooperarea şi 
asistenţa reciprocă, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005.PLX96/2006 

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

9. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Apărării Naţionale.PLX97/2006 

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

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 166/2005 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de 
carburanţi şi lubrifianţi, care vor fi acordate, în mod gratuit Ministerului Apărării 
Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. 
PLX115/2006 

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

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 210/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 
privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor 
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aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din 
compunerea Ministerului Apărării Naţionale. PLX119/2006 

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

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 186/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţate prin 
bugetul Cancelariei Primului - Ministru pe anul 2006. PLX117/2006 

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

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2006 
privind transmiterea unor drepturi şi obligaţii de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Domeniilor Statului la Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului.PLX101/2006 

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

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2006 
privind acordarea de facilităţi producătorilor agricoli şi crescătorilor de animale în 
perioada de preaderare la Uniunea Europeană.PLX102/2006 

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

15. Propunerea legislativă privind sprijinirea populaţiei în vederea 
diminuării efectelor produse de inundaţiile din anul 2005.PlX84/2006 

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

16. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.Plx65/2006 

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

III. DIVERSE 
 
17. Concluzii şi propuneri rezultate în urma Seminarului din cadrul 

Programului Phare cu tema: „Întărirea capacităţii administrative a Parlamentului 
României” – subtema: „Crearea unor mecanisme de evaluare a impactului legilor 
adoptate de Parlamentul României”. 

Amânat. 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avut următoarea prezenţă în zilele 

de şedinţă: 
 

Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

1 Tănăsescu Mihai - preşedinte PSD PREZENT 
2 Săpunaru Nini - vicepreşedinte PNL PREZENT 

3 Iordache Graţiela Denisa - vicepreşedinte PC PREZENT 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

4 Baban Ştefan - secretar PRM PREZENT 
5 Drăguş Radu Cătălin  - secretar PD PREZENT 

6 Borbely Laszlo -  ministru delegat UDMR Înlocuit de domnul 
deputat Lakatos Petru 

7 Cazan Romeo Gheorghe Leonard PSD PREZENT 
8 Dragomir Gheorghe PNL PREZENT 
9 Erdei Doloczki Istvan UDMR PREZENT 

10 Grigore Dan Independent PREZENT 
11 Gubandru Aurel PSD PREZENT 
12 Guşă Cosmin Horea Independent ABSENT 
13 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 
14 Manda Iulian Claudiu PSD PREZENT 
15 Marin Constantin PSD PREZENT 
16 Martin Eduard Stelian PSD PREZENT 
17 Merka Adrian Miroslav Minorităţi PREZENT 
18 Mocanu Alexandru PD PREZENT 
19 Muşetescu Tiberiu Ovidiu PSD PREZENT 
20 Nicolăescu Gherghe Eugen - ministru PNL ABSENT 
21 Olărean Aurel PD PREZENT 
22 Ovidenie Costel Independent PREZENT 
23 Popeangă Petre PRM ABSENT 
24 Rusu Mihaela Adriana PSD PREZENT 
25 Ruşeanu Dan Radu PNL PREZENT 
26 Sandu Capră Mihai PNL PREZENT 

 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 


	I. FOND

