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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 23 septembrie 2008 între orele 14 – 19. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 
legislative: 

I. FOND 
 

1. Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.31/2003 privind unele măsuri de restructurare 
financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Bancare asupra unor societăţi comerciale de pe platformele 
industriale Arad şi Harghita.(PLx145/2008) – Raport comun cu Comisia 
pentru sănătate şi familie 

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

2. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.2 din Legea 
nr.56/2005 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi 
Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura 
municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la 
Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 
2004.(PLx471/2008) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport în forma prezentată de iniţiator. 
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3. Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al doilea amendament, 
semnat la Bucureşti, la 2 iulie 2007, la Acordul de Garanţie dintre 
România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru 
finanţarea Proiectului de modernizare şi introducere a taxării pe autostrada 
Bucureşti - Piteşti, semnat la Bucureşti la 5 august 1996.(PLx472/2008) 

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

4. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.54/2008 privind autorizarea Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele 
acţiuni prioritare.(PLx537/2008) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport cu amendamente. 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.28/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale.(PLx368/2008) – Raport 
comun cu Comisia pentru administraţie, publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic 

În urma dezbaterilor, Comisiile, cu majoritate de voturi, au hotărât 
întocmirea unui raport comun în forma adoptată de Senat. 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.35/2008 pentru modificarea alin.(3) al art.4 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.148/2007 privind reglementarea unor măsuri 
financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate 
pentru agricultură.(PLx366/2008) – Raport comun cu Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

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

Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au 
constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A., în 
vederea achiziţionării de autoturisme.(PLx140/2008) – Raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport preliminar în forma prezentată de Guvern, 
urmând ca şi Comisia juridică să-şi exprime punctul său de vedere pentru 
finalizarea raportului comun. 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2008 pentru modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au 
constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în 
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vederea achiziţionării de autoturisme.(PLx369/2008) – Raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport preliminar în forma adoptată de Senat,  urmând 
ca şi Comisia juridică să-şi exprime punctul său de vedere pentru 
finalizarea raportului comun. 

9. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 146/2007, 
privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa 
de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de 
autoturisme Dacia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
357/25.05.2007.(PLx121/2008) – Raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport preliminar de respingere, urmând ca şi Comisia 
juridică să-şi exprime punctul său de vedere pentru finalizarea raportului 
comun. 

10. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii 
nr.146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit 
depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. -S.A. în vederea 
achiziţionării de autoturisme Dacia.(PLx124/2008) – Raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport preliminar de respingere, urmând ca şi Comisia 
juridică să-şi exprime punctul său de vedere pentru finalizarea raportului 
comun. 

11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.22/2008 privind stabilirea condiţiilor în care România 
urmează să participe la lichidarea datoriei Liberiei la Fondul Monetar 
Internaţional.(PLx226/208) 

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

12. Proiect de Lege privind unele măsuri speciale pentru 
reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea 
recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente 
acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului.(PLx206/2008) – 
Raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii 

În urma dezbaterilor, Comisiile, cu majoritate de voturi, au hotărât 
întocmirea unui raport comun cu amendamente. 
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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avut următoarea prezenţă în 
ziua de şedinţă: 
 
Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

1 Gubandru Aurel - preşedinte PSD PREZENT 
2 Săpunaru Nini - vicepreşedinte PNL PREZENT 
3 Niţulescu Teodor - vicepreşedinte PD - L PREZENT 
4 Baban Ştefan - secretar PRM PREZENT 
5 Drăguş Radu Cătălin  - secretar PD - L ABSENT 
6 Bădălău Nicolae PSD PREZENT 
7 Bleotu Vasile PSD PREZENT 

8 Cazan Romeo Gheorghe Leonard PSD PREZENT 
9 Călian Petru PD - L PREZENT 

10 Dragomir Gheorghe PNL PREZENT 
11 Erdei Doloczki Istvan UDMR PREZENT 
12 Grigore Dan PC PREZENT 
13 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 
14 Iordache Graţiela Denisa PD - L PREZENT 
15 Lakatoş Petru UDMR PREZENT 
16 Manda Iulian Claudiu PSD PREZENT 
17 Marin Constantin PSD PREZENT 
18 Merka Adrian Miroslav Minorităţi PREZENT 
19 Mocanu Alexandru PD - L PREZENT 
20 Muşetescu Tiberiu Ovidiu PSD PREZENT 
21 Nicolăescu Gherghe Eugen - ministru PNL ABSENT 

22 Nicula Vasile Cosmin PSD PREZENT 
23 Ovidenie Costel Independent PREZENT 
24 Pardău Dumitru PD - L PREZENT 
25 Rusu Mihaela Adriana PSD PREZENT 
26 Ruşeanu Dan Radu PNL PREZENT 
27 Sandu Capră Mihai PNL PREZENT 
28 Tănăsescu Tudor PSD PREZENT 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Aurel GUBANDRU 
expert parlamentar 
Popa Vasilica 
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