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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  29-30.09.2005  
 

 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
29 şi 30 septembrie 2005 între 1700 – 2000, respectiv 830 - 1230. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/ propuneri legislative: 
 

I. FOND 
 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal 
în anul 2005.PLX370/2005 – Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială 

În urma dezbaterilor, comisiile, cu 14 voturi pentru, 11 împotrivă şi 2 
abţineri, au hotărât elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat. 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 94/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 
privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru 
acordarea de microcredite.PLX319/2005 

Amânat 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 56/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de 
către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente 
acestora.PLX372/2005 

Amânat 
II. AVIZE 

 
4. Propunerea legislativă pentru declararea ca oraş a comunei Podu Iloaiei, 

judeţul Iaşi.Plx296/2005 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 

unui aviz în forma prezentată de iniţiator. 
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5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 101/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială 
"Automobile Dacia" - S.A.PLX329/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu un vot împotrivă şi o abţinere, a hotărât 
elaborarea unui aviz în forma adoptată de Senat. 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.130/1999 
privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă.PLX374/2005 

Amânat 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice.PLX383/2005 

Amânat 
8. Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei pentru salvgardarea 

patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2005.PLX387/2005 
Amânat 
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei 
publice centrale.PLX386/2005 

 Amânat 
10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 51/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/1998 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din 
România.PLX376/2005 

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

11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 
substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. PLX395/2005 

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

12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale. PLX396/2005 

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

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 48 din Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării 
societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări. PLX398/2005 

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

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 70/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de împrumut, a 
unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei 
Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice 
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Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala 
"ROMAG - TERMO" şi centrale termice şi electrice de termoficare aflate în 
administrarea consiliilor judeţene şi locale. PLX399/2005 

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

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 72/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi 
Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere. PLX402/2005 

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

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 121/2005 pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă. PLX404/2005 

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

17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii muzeelor şi 
a colecţiilor publice nr. 311/2003. PLX405/2005 

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

18. Proiectul de Lege "Legea Calului". PLX406/2005 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 

unui aviz în forma adoptată de Senat. 
 
Din totalul de 25 membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 

absentat: 
- domnul Nicolăescu Eugen  - Grupul Parlamentar PNL; 
- domnul Borbely Laszlo   - Grupul Parlamentar UDMR; 
- domnul Guşă Cosmin  - Independent; 
- domnul Olărean Aurel  - Grupul Parlamentar  PD; 
- domnul Popeangă Petre  - Grupul Parlamentar PRM; 
- domnul Dan Radu Ruşanu  - Grupul Parlamentar PNL. 

 
 

 
 
 

PRESEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 


