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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  23, 24 şi 25 mai  2006 
 

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

23, 24 şi 25 mai 2006 între orele 1400 – 1900, 830 – 1630, respectiv 830 – 1230. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/ propuneri legislative: 

 
I. FOND 

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

nr. 28/2006 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe de stat şi 
garantate de stat, precum şi a fondurilor structurale şi a finanţării naţionale aferente, 
pentru lucrările de infrastructură.PLX451/2006 

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

2. Propunerea legislativă privind acordarea de ajutoare financiare familiilor 
tinere cu venituri reduse din mediul rural pentru racordarea la reţeaua 
electrică.Plx326/2006 

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

3. Propunerea legislativă privind scutirea familiilor tinere, cu venituri 
reduse, din mediul rural de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de 
construire.Plx325/2006 

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

4. Propunerea legislativă privind acordarea de ajutoare băneşti 
rambursabile pentru asigurarea încălzirii locuinţelor populaţiei municipiului 
Slatina.Plx351/2006 

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

Administrator
Original



 2

5. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal. Plx352/2006 

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

6. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 247/2005 privind 
reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente.Plx371/2006 

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

7. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.Plx414/2006 

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

8. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal.Plx349/2006 

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

II. AVIZE 
 
9. Proiectul Legii securităţii şi sănătăţii în muncă.PLX467/2006 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 
10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 24/2006 pentru prelungirea aplicării prevederilor art. 1671 din Legea 
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale.PLX469/2006 

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

11. Proiectul de Lege pentru completarea Decretului - lege nr. 118/1990 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri.PLX408/2006 

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

12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare - dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice "Gh. Ionescu-Şişeşti", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
232/2005.PLX410/2006 

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

13. Proiectul Legii parteneriatului public - privat pentru cercetarea 
ştiinţifică din domeniul agriculturii, silviculturi şi industriei alimentare şi din unităţile 
de învăţământ agricol şi silvic.PLX409/2006 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

14. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Locale.PLX431/2006 

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

15. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismului.PLX470/2006 

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

16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. 
Plx357/2006 

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

17. Propunerea legislativă privind salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului din sistemul sanitar - veterinar.PLX452/2006 

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

18. Propunerea legislativă "Legea Fondului Naţional pentru 
Tineri."Plx453/2006 

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

19. Propunerea legislativă privind autorizarea şi activitatea traducătorilor 
juraţi. Plx361/2006 

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

20. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind 
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în 
cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961.Plx385/2006 

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

21. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 147/2000 privind 
reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern.Plx395/2006 

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

22. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului - 
lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor 
deportate în străinătate ori constituite ca prizonieri.Plx415/2006 

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

23. Propunerea legislativă privind măsurile reparatorii pentru persoanele 
care au predat inventarul agricol, în perioada cooperativizării.Plx417/2006 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz de respingere. 
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24. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.Plx427/2006 

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

25. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Universităţii de Medicină şi 
Farmacie Constanţa.Plx439/2006 

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

26. Propunerea legislativă privind reglementarea utilizării deşeurilor din 
industria metalurgiei feroase.Plx441/2006 

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

27. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport naţional 
şi european.Plx445/2006 

Amânat 
28. Propunerea legislativă pentru acordarea de compensaţii cetăţenilor 

români sau urmaşilor acestora pentru bunurile - inventar agricol proprietatea lor, 
trecute în patrimoniul fostelor gospodării cooperative agricole de producţie, ca 
urmare a colectivizării impusă de regimul comunist instaurat la 6 martie 
1945.Plx446/2006 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate 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 ABSENT 
4 Baban Ştefan - secretar PRM PREZENT 
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 ABSENT 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

13 Ignat Miron Minorităţi 
ABSENT în 23.05.06 

PREZENT în 24 şi 
25.05.06 

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

