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al  şedinţelor comisiei din zilele de 09 şi 10.10.2007 

 
 
 
 

La lucrările comisiei din zilele de 9 şi 10 octombrie 2007 sunt 
prezenţi 25 deputaţi, fiind absenţi motivat 2, iar nemotivat 0. 

 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 

9 octombrie 2007 
 

- domnul Vădan Florin - Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului; 

- domnul Git Viorel - Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

- doamna  Cârtea Mariana - Ministerul Sănătăţii Publice; 
- domnul  Cristea Viorel - Ministerul Internelor şi Reformei 

Administrative; 
- doamna Mitre Liliana - Ministerul Economiei şi 

Finanţelor; 
- domnul Andrei Laurenţiu - M.E.F.; 
- doamna Antoaneta Popescu - M.E.F. 
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10 octombrie 2007 
 

- domnul Plângu Mircea - Cancelaria Primului-Ministru; 
- domnul Tanczos Barna - Ministerul Transporturilor; 
- domnul Doică Cătălin - Ministerul Economiei şi Finanţelor; 
- domnul Nicolae Popescu - M.E.F.; 
- doamna Velicu Cornelia - Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse; 
- doamna Cecilia Sebe - M.M.F.E.S. 

 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Aurel Gubandru, 

preşedintele Comisiei. 
 
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarele ordine de 

zi: 
9 octombrie 2007 

 
I. RAPOARTE 

 
1. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale.(PLx 281/2007) 
Reexaminare – Raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic 
2. Proiect de Lege pentru reglementarea sprijinului financiar 
acordat tinerilor şi familiilor de tineri la închirierea 
locuinţei.(PLx 323/200) Reexaminare – Raport comun cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic  
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 46/2007 pentru completarea art.63 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale.(PLx 536/2007) -  
Reexaminare – Raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic 
4. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale.(PLx 
614/2007) – Reexaminare -  Raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic 
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5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.53/2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi 
exercitarea activităţii de consultanţă fiscală.(PLx 632/2007) 
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiar-
contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE 
prevăzute în acordurile de finanţare încheiate între Guvernul 
României şi Comisia Europeană referitoare la Programul 
naţional PHARE 2005 pentru România, la Programul 2005 
pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare 
pentru România, la programul de sprijin comunitar PHARE 
2005 privind măsurile de reabilitare a pagubelor produse de 
inundaţii şi de prevenire a unor astfel de evenimente, la 
Programul naţional PAHRE 2005 subprogramul 6 Programe 
şi agenţii comunitare şi sprijin pentru beneficiarii finali şi la 
programele 2005 de cooperare transfrontalieră a României cu 
Ungaria, Bulgaria, Serbia şi Muntenegru, Moldova şi 
Ucraina.(PLx 639/2007) 
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.44/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiare 
aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute 
în acordurile de finanţare încheiate între Guvernul României 
şi Comisia Europeană referitoare la Programul naţional 
PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru 
sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru 
România şi la programele 2006 de cooperare transfrontalieră 
a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova şi 
Ucraina.(PLx 640/2007) 
8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.146/2002 privind 
formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria 
statului.(PLx 641/2007) 
9. Proiect de Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale 
pentru anul 2008 ce decurge din calitatea României de stat 
participant la Acordul multilateral de bază privind transportul 
internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-
Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1988.(PLx 643/2007) 
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II. AVIZE 
 

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.83/2007 pentru modificarea Legii 
nr.179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de 
asigurări sociale ale poliţiştilor.(PLx 629/2007) 
11. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.50/2007 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 
privind privatizarea societăţilor comerciale.(PLx 631/2007) 
12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.54/2007 privind trecerea obiectivului de 
investiţii „Spitalul Municipal Bacău” din subordinea 
Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului Bacău, în 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi 
continuarea investiţiei la obiectivul „Spitalul Municipal 
Bacău”.(PLx 633/2007) 
13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.66/2007 pentru modificarea şi completarea 
art.35 din Legea zootehniei nr.72/2002.(PLx 634/2007) 
14. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2002 privind 
operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de 
achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională.(PLx 636/2007) 

 
10 octombrie 2007 

 
Şedinţă comună cu Comisia pentru buget, finanţe, 

 activitate bancară şi piaţă de capital 
 

I. FOND 
 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2007 privind reglementarea unor măsuri 
financiare.(PLx 160/2007) 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2007 pentru modificarea şi completarea 
Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.486/2006.(PLx 
161/2007) 
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3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.21/2007 privind aprobarea unor măsuri 
financiar-bugetare pe anul 2007.(PLx 352/2007) 
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 32/2007 pentru modificarea Legii bugetului 
de stat pe anul 2007 nr. 486/2006.(PLx 400/2007) 
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.37/2007 pentru modificarea Legii bugetului de 
stat pe anul 2007 nr.486/2006.(PLx 401/2007) 
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2007 pentru modificarea Legii bugetului de 
stat pe anul 2007 nr. 486/2006.(PLx 402/2007) 
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 47/2007 pentru modificarea Legii bugetului 
de stat pe anul 2007 nr. 486/2006.(PLx 497/2007) 
8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2007.(PLx 553/2007) 
9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 40/2007 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2007.(PLx 554/2007) 

 
Comisia a început dezbaterea ordinelor de zi cu: 
 

9 octombrie 2007 
 

I. RAPOARTE 
 
1. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale.(PLx 281/2007) Reexaminare 
– Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic 

Amânat 
2. Proiect de Lege pentru reglementarea sprijinului financiar acordat 

tinerilor şi familiilor de tineri la închirierea locuinţei.(PLx 323/200) 
Reexaminare – Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic  

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

Guvernului nr. 46/2007 pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 
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privind finanţele publice locale.(PLx 536/2007) -  Reexaminare – Raport 
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic 

Amânat 
4. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale.(PLx 614/2007) – 
Reexaminare -  Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

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

Guvernului nr.53/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de 
consultanţă fiscală.(PLx 632/2007) 

Amânat 
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.43/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile 
aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile 
de finanţare încheiate între Guvernul României şi Comisia Europeană 
referitoare la Programul naţional PHARE 2005 pentru România, la 
Programul 2005 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare 
pentru România, la programul de sprijin comunitar PHARE 2005 privind 
măsurile de reabilitare a pagubelor produse de inundaţii şi de prevenire a 
unor astfel de evenimente, la Programul naţional PAHRE 2005 
subprogramul 6 Programe şi agenţii comunitare şi sprijin pentru 
beneficiarii finali şi la programele 2005 de cooperare transfrontalieră a 
României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia şi Muntenegru, Moldova şi 
Ucraina.(PLx 639/2007) 

Amânat 
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.44/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în 
implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanţare 
încheiate între Guvernul României şi Comisia Europeană referitoare la 
Programul naţional PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 
pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România 
şi la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu 
Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova şi Ucraina.(PLx 640/2007) 

Amânat 
8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor 
derulate prin trezoreria statului.(PLx 641/2007) 
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Amânat 
9. Proiect de Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru 

anul 2008 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul 
multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea 
Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 
1988.(PLx 643/2007) 

Proiectul de Lege reglementează  aprobarea plăţii cotizaţiei anuale, 
ce decurge din calitatea României de stat-participant la „Acordul 
multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea 
Coridorului Europa – Caucaz – Asia” (semnat la Baku la 8 septembrie 
1998), denumit în continuare Acord de bază, care reglementează 
transporturile internaţionale rutiere, feroviare, navale şi procedurile vamale 
şi de prelucrare a documentelor vamale. 

Proiectul de lege fost adoptat de Senat. Domnul Preşedinte Aurel 
Gubandru supune la vot comisiei prezentul act normativ. 

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

 
II. AVIZE 

 
10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.83/2007 pentru modificarea Legii nr.179/2004 privind 
pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor.(PLx 
629/2007) 

Amânat 
11. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.50/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor 
comerciale.(PLx 631/2007) 

Domnul Vlădan Florin, consilier, AVAS a prezentat membrilor 
comisiei proiectul de lege. Acesta reglementează modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă nr.88/1997 privind accelerarea 
privatizării societăţilor comerciale. 

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

12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.54/2007 privind trecerea obiectivului de investiţii „Spitalul 
Municipal Bacău” din subordinea Autorităţii de Sănătate Publică a 
Judeţului Bacău, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi 
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continuarea investiţiei la obiectivul „Spitalul Municipal Bacău”.(PLx 
633/2007) 

Doamna Cârstea Mariana, consilier, Ministerul Sănătăţii Publice a 
prezentat comisiei proiectul de lege. 

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

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.66/2007 pentru modificarea şi completarea art.35 din Legea 
zootehniei nr.72/2002.(PLx 634/2007) 

Domnul Gît Viorel, Consilier, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale a prezentat comisiei Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2007 pentru modificarea şi 
completarea art.35 din Legea zootehniei nr.72/2002. 

Comisia a hotărât ca reprezentantul să fie la nivel de  Director al 
Direcţiei de profil. 

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

14. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii 
referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională.(PLx 636/2007) 

Nu sunt iniţiatori să susţină proiectul de Lege. 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz negativ. 
 

10 octombrie 2007 
 

Şedinţă comună cu Comisia pentru buget, finanţe, 
 activitate bancară şi piaţă de capital 

 
I. FOND 

 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.26/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare.(PLx 160/2007) 
Domnul Plângu Mircea, Secretar de Stat - Cancelaria PM a expus 

membrilor comisiilor necesitatea aprobării actului normativ. Asigurarea 
spaţiilor pentru funcţionarea serviciilor guvernamentale reprezintă o 
necesitate cunoscută. Rezolvarea trebuie să aibă la bază exigenţe de 
maximă securitate şi reprezentare. Se va demara realizarea obiectivului 
Extindere palat Victoria pe  parcursul a 3 ani.  
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În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu 15 voturi pentru, unul 
împotrivă şi 4 abţineri, au hotărât întocmirea unui raport cu 
amendamente. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2007 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului 
de stat pe anul 2007 nr.486/2006.(PLx 161/2007) 

Domnul Preşedinte Aron Petre al Comisiei de buget de la Senat a 
prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2007 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului 
de stat pe anul 2007 nr.486/2006. Se propune disponibilizarea unei sume 
de 18.000 mii lei de la acest obiectiv şi alocarea acesteia pentru alte 
obiective. Amendamentele existente sunt de tehnică legislativă. Se 
propune votarea în bloc. 

În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu 15 voturi pentru şi 5 
împotrivă, au hotărât întocmirea unui raport cu amendamente. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.21/2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare 
pe anul 2007.(PLx 352/2007) 

Domnul Doică Cătălin, Secretar de Stat – Ministerul Economiei şi 
Finanţelor a prezentat membrilor ambelor comisiei proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2007 privind 
aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007. 

Se permite suplimentarea fondurilor necesare derulării proiectelor de 
investiţii începând cu anul 2007 în infrastructură şi altor proiecte, 
finanţarea necesităţilor provocate de retrocedarea activelor imobiliare.  

Fondul naţional de dezvoltare se înfiinţează în bugetul de stat şi se 
aprobă anual prin legea bugetului de stat. 

Domnul Preşedinte Aron Petre al Comisiei de buget de la Senat a 
întrebat dacă sunt intervenţii. Domnul senator Viorel Ştefan a dorit să facă 
un amendament la titlu, să-l modifice. 

În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu unanimitate de voturi, au 
hotărât întocmirea unui raport cu amendamente. 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 32/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 
2007 nr. 486/2006.(PLx 400/2007) 

Domnul Preşedinte Aron Petre al Comisiei de buget de la Senat 
prezintă un aviz favorabil dat fără amendamente dat proiectului de lege. 

Domnul Tanczos Barna, Secretar de Stat – Ministerul Transporturilor 
prezintă actul normativ membrilor comisiilor. Se propune reducerea sumei 
aferente sursei „intrări credite externe” cu valoarea de 278.295 mii lei şi 
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suplimentarea sumei aferentă sursei „bugetul de stat“ cu valoarea de 
278.295 mii lei. 

În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu 15 voturi pentru şi 5 
abţineri, au hotărât întocmirea unui raport în forma prezentată de 
Guvern. 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.37/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 
2007 nr.486/2006.(PLx 401/2007) 

Domnul Preşedinte Aron Petre al Comisiei de buget de la Senat 
prezintă un aviz favorabil dat fără amendamente dat proiectului de lege. 

Domnul Doică Cătălin, Secretar de Stat – Ministerul Economiei şi 
Finanţelor a prezentat membrilor ambelor comisiei proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2007 pentru 
modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.486/2006. 

Prin efectuarea acestor modificări, se asigură continuarea lucrărilor 
la Staţia de epurare ape uzate şi reziduale şi Centrul de agrement pentru 
tineret şi copii, etc.  

Domnul Preşedinte Aron Petre al Comisiei de buget de la Senat a 
întrebat dacă sunt intervenţii. Domnul senator Viorel Ştefan a dorit să facă 
un amendament la titlu, să-l modifice. 

În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu unanimitate de voturi, au 
hotărât întocmirea unui raport cu amendamente. 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 
2007 nr. 486/2006.(PLx 402/2007) 

Domnul Preşedinte Aurel Gubandru preia conducerea şedinţei de 
comisie. Doică Cătălin, Secretar de Stat – Ministerul Economiei şi 
Finanţelor a prezentat membrilor ambelor comisiei proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2007 pentru 
modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006. 

Domnul senator Viorel Ştefan a dorit să facă un amendament la titlu, 
să-l modifice. În urma dezbaterilor, amendamentul a fost admis, în 
unanimitate de voturi. 

În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu 15 voturi pentru şi 5 
abţineri, au hotărât întocmirea unui raport cu amendamente. 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 47/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 
2007 nr. 486/2006.(PLx 497/2007) 

Domnul Preşedinte Aurel Gubandru prezintă membrilor comisiilor 
amendamentele de la comisiile reunite de la Egalitatea de şanse. 
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Domnul senator Viorel Ştefan a dorit să facă un amendament la 
titlu, să-l modifice. În urma dezbaterilor, amendamentul a fost admis, în 
unanimitate de voturi. 

În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu unanimitate de voturi, au 
hotărât întocmirea unui raport cu amendamente. 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2007.(PLx 553/2007) 

Domnul Preşedinte Aurel Gubandru îl invită pe Doică Cătălin, 
Secretar de Stat din  Ministerul Economiei şi Finanţelor să prezinte 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2007. 

Doamna deputat Iordache Graţiela l-a întrebat pe domnul Secretar 
de Stat de ce este nevoie alocarea unei sume de bani la relaţia cu 
parlamentul, AVAS, Ministerul Economiei şi Finanţelor –Acţiuni 
Generale, TVA încasat in proporţie  de 43 % , redistribuirea între ministere 
de ceste necesară. Totodată, Doamna deputat Iordache Graţiela doreşte 
fundamentarea redistribuirii între ordonatorii. 

Au fost numeroase dezbateri, furtunoase, cu luări de cuvânt. 
În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu 16 voturi pentru şi 4 

împotrivă, au hotărât întocmirea unui raport cu amendamente. 
9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

40/2007 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2007.(PLx 554/2007) 

Domnul Preşedinte Aurel Gubandru îl invită pe Doică Cătălin, 
Secretar de Stat din  Ministerul Economiei şi Finanţelor să prezinte 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2007 cu 
privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007. 

Domnul Preşedinte Aurel Gubandru prezintă amendamentele 
comisiei de la comisia de muncă. Se supun la vot. Cu majoritate de voturi, 
amendamentele sunt respinse. 

În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu 15 voturi pentru şi 5 
abţineri, au hotărât întocmirea unui raport cu amendamente. 
 

 
PREŞEDINTE, 

Aurel GUBANDRU 
 

           Întocmit, 
           Expert parlamentar 
           Popescu Luminiţa 
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