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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  11 şi 12 aprilie 2006 
 

 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de   

11 şi 12 aprilie 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 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 

În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu unanimitate de voturi, 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 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, 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 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, 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 

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

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, 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. 485/2003.Plx151/2006 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport 

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

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui raport de respingere. 

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 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui raport de respingere. 

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 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, 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 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, 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 
drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la 
Luxemburg la 27 decembrie 2005. PLx247/2006 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, 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 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 
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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 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, 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 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, 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 dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, 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 unanimitate 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 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz 

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

 În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz de respingere. 

 
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 
4 Baban Ştefan - secretar PRM PREZENT 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

5 Drăguş Radu Cătălin  - secretar PD PREZENT 
6 Borbely Laszlo -  ministru delegat UDMR ABSENT 

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 PREZENT 
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

