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al  şedinţei comisiei din ziua de 12,13 şi 14 iunie  2007 

 
 
 
La lucrările comisiei din zilele de 12, 13 şi 14 iunie 2007 sunt prezenţi 23 

deputaţi, fiind absenţi motivat 3, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 

       - Georgeta Ionescu                  Camera Deputaţilor   
          -  Istvan Jakab                              Camera Deputaţilor 

 
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul Nini Săpunaru, 

vicepreşedintele comisiei. 
 
Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi: 
 

I. FOND 
 

1. Raportul de activitate al Comisia Naţională a Valorilor 
Mobiliare pe anul 2006. 54/DST/2007 – Raport comun cu 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 
a Camerei Deputaţilor şi cu Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia 
economică, industrii şi servicii ale Senatului 

2. Contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe 
anul 2006. 377 B.P./2007  

3. Propunere legislativă pentru modificarea art. 2861 şi 2862 
din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. PLx 
393/2007 
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4. Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Legea 
nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile trecute în proprietatea statului 
bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi 
Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940. PLx 
403/2007 

                    II. AVIZE 
 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2007 privind 
stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de 
lucru al Guvernului. PLx 420/2007 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 19/2007 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale. PLx 390/2007 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap.PLx 388/2007 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 16/2007 privind unele măsuri pentru 
întărirea capacităţii administrative a României în vederea 
îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat 
membru al Uniunii Europene. PLx 389/2007 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 23/2007 privind transmiterea unui teren 
din domeniul public al statului şi din administrarea 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în 
domeniul public al municipiului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Braşov, 
judeţul Braşov. PLx 391/2007 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 
 

I. FOND 
 

1. Raportul de activitate al Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare pe anul 
2006. 54/DST/2007– Raport comun cu Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare a Camerei Deputaţilor şi cu Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital şi Comisia economică, industrii şi servicii ale Senatului 

În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au hotărât 
întocmirea unui raport favorabil. 
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2. Contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2006. 377 
B.P./2007  

Doamna Georgeta Ionescu- secretar general al Camerei Deputaţilor a 
prezentat raportul explicativ privind contul de execuţie a bugetului Camerei 
Deputaţilor pe anul 2006. Astfel plăţile totale efectuate în anul 2006 au fost de 
172.320.770 lei, din care 1.346.081 lei pentru Institutul Român pentru Drepturile 
Omului. 

Din totalul plăţilor le finele anului 2006, suma de 153.597.851 lei 
reprezintă cheltuieli curente, iar suma de 18.722.919 lei, cheltuieli de capital. 

Plăţile efectuate în anul 2006 de către Camera Deputaţilor şi IRDO s-au 
încadrat în prevederile bugetare aprobate. 

Utilizarea mijloacelor financiare s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale celorlalte acte normative în vigoare. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport de adoptare. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea art. 2861 şi 2862 din Legea nr. 
297/2004 privind piaţa de capital. PLx 393/2007 

Amânat, ca urmare a lipsei iniţiatorilor. 
4. Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Legea nr.9/1998 

privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, 
semnat la Craiova la 7 septembrie 1940. PLx 403/2007 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.2 din 
Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi 
Bulgaria, semnat la Craiova la 7 noiembrie 1940, cu modificările ulterioare, cu încă 
un alineat privind actualizarea compensaţiilor potrivit coeficientului de inflaţie 
existent la data plăţii acestora. 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 

 
II. AVIZE 

 
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.42/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al 
Guvernului. PLx 420/2007 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma prezentată de iniţiator. 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
19/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public 
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. PLx 390/2007 

Amânat, ca urmare a lipsei iniţiatorilor. 
7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

14/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.PLx 388/2007 
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Amânat, ca urmare a lipsei iniţiatorilor. 
8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

16/2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în 
vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii 
Europene. PLx 389/2007 

Amânat, ca urmare a lipsei iniţiatorilor. 
9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

23/2007 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de 
Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Braşov, judeţul Braşov. PLx 
391/2007 

Amânat, ca urmare a lipsei iniţiatorilor. 
 
 

 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Nini Săpunaru 
 

 
 
 

Întocmit, 
Ene Giorgiana 
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