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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de 24, 25 şi 26 aprilie 2007 
 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de  24, 25 şi 26  aprilie 2007 între orele 1400 – 1900,  930 – 1630, 
respectiv 930 – 1230. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/propuneri 
legislative: 

 
I. RAPOARTE 

 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului.(PLx141/2007) – continuarea dezbaterilor 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
continuarea lor într-o şedinţă viitoare. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor 
de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare, a societăţilor de 
servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a 
investiţiilor dintr-un conglomerat financiar.(PLx 136/2007) 

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

3. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal.(PLx 109/2007) 

Amânat 

Administrator
Original
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4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de 
dezvoltare.(PLx 173/2007) 

Amânat 
5. Propunere legislativă privind utilizarea veniturilor obţinute din 

privatizarea Băncii Comerciale Române şi Casei de Economii şi 
Consemnaţiuni.(PLx 940/2006) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu 16 voturi pentru şi unul împotrivă, 
a hotărât întocmirea unui raport de respingere. 

 
II. AVIZE 

 
6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în 
cadrul administraţiei publice centrale. (PLx 245/2007) 

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

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2007 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a 
frontierei de stat a României.(PLx 253/2007) 

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

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, 
precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic.(PLx 249/2007) 

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

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a 
altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii 
privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor 
publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici 
în anul 2007.(PLx 255/2007) 

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

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.23/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 
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contractual din unităţile sanitare publice din sectorul 
sanitar.(PLx257/2007) 

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

11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea şi/sau 
privatizarea unor societăţi din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea 
Activelor Statului.(PLx196/2007) 

Amânat 
12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.4/2007 privind reluarea pentru anul 2007 a Programului de 
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional .(PLx 213/2007) 

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

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.7/2007 pentru modificarea Programului naţional privind 
sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2006. (PLx214/2007) 

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

14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de 
Prognoză.(PLx227/2007) 

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

15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.64/2006 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din 
sistemul administraţiei penitenciare.(PLx229/2007) 

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

16. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul 
altor unităţi din sistemul justiţiei.(PLx230/2007) 

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

17. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.138/1999 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de 
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apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi 
acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste 
instituţii.(PLx231/2007) 

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

18. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 
personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru 
personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit 
anexelor nr.II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane 
care ocupă funcţii de demnitate publică.(PLx232/2007) 

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

 
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 Înlocuit de domnul 

deputat Ionel Palăr

3 Călian Petru - vicepreşedinte PC PREZENT 
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 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 
13 Iordache Graţiela Denisa PD 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 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

19 Muşetescu Tiberiu Ovidiu PSD PREZENT 
20 Nicolăescu Gherghe Eugen - ministru PNL Înlocuit de domnul 

deputat Adrian Miuţescu

21 Nicula Vasile Cosmin PSD PREZENT 
22 Olărean Aurel PD ABSENT 
23 Ovidenie Costel Independent PREZENT 
24 Popeangă Petre PRM ABSENT 
25 Rusu Mihaela Adriana PSD PREZENT 
26 Ruşeanu Dan Radu PNL PREZENT 
27 Sandu Capră Mihai PNL PREZENT 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 


