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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de  22  noiembrie  2006 
 
 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de  

22 noiembrie 2006 între orele 1400 – 1900. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/ propuneri legislative: 

 
I. RAPOARTE 

 
1. PLx791/2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 94 din 08 

septembrie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 

unui raport de respingere. 
2. PLx850/2006 Proiect de Lege privind acordarea unui sprijin financiar 

aşezămintelor monahale româneşti de la Muntele Athos, Ierusalim şi Ierihon 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 

unui raport de respingere. 
3. PLx846/2006 Propunere legislativă privind sprijinirea populaţiei afectate 

de catastrofele naturale din lunile aprilie-mai 2006 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 

unui raport de respingere. 
4. PLx848/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.43/2006 pentru modificarea art.199 alin.(1) lit.d) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal 

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

5. PLx480/2006 Legea privind facilitarea listării societăţilor comerciale pe 
piaţa de capital – Reexaminare – raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii 

În urma reexaminării, comisiile, cu majoritate de voturi, au hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 
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II. AVIZE 
 

6. PLx746/2006 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.44/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi a 
Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 

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

7. PLx815/2006 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată 

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

8. PLx817/2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale 

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

9. PLx818/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul 
muncii 

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

10. PLx819/2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul 
construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional 

Amânat 
11. PL 821/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.64/2006 pentru aprobarea preluării pachetului de acţiuni deţinut de 
Societatea "Daewoo Motor Company Ltd." la Societatea Comercială "Daewoo 
Automobile România" - S.A. 

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

12. PLx822/2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate 
finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a 
fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat 

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

13. PLx825/2006 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.72/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte 
normative în domeniul sanitar 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 
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14. PLx826/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.69/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

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

15. PLx838/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.50/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

Amânat 
16. PLx843/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.66/2006 pentru modificarea alin.(3) al  art. 851 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului 

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

17. PLx851/2006 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.51/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri 
naţionale din România 

Amânat 
18. PLx857/2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 76/2006 privind stabilirea obligaţiilor beneficiarilor contractelor de 
lucrări finanţate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi 
PHARE Cooperare transfrontalieră 

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

19. PLx862/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea şi 
alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, 
ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale 
personalului civil din aceste instituţii 

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

20. PLx864/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 60/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei 
publice centrale 

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

21. PLx865/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.62/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile 
sanitare publice din sectorul sanitar 

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

22. PLx866/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.63/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea şi 
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alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului 
Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele 
culturale româneşti din străinătate 

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

23. PLx878/2006 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de 
Cooperare Stat European Cooperant între Guvernul României şi Agenţia Spaţială 
Europeană, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2006 

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

 
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 doamna 
deputat Monica Ştirbu 

3 Călian Petru - vicepreşedinte PC ABSENT 
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 Guşă Cosmin Horea Independent ABSENT 
13 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 
14 Iordache Graţiela Denisa PD PREZENT 
15 Manda Iulian Claudiu PSD PREZENT 
16 Marin Constantin PSD PREZENT 
17 Martin Eduard Stelian PSD PREZENT 
18 Merka Adrian Miroslav Minorităţi PREZENT 
19 Mocanu Alexandru PD PREZENT 
20 Muşetescu Tiberiu Ovidiu PSD PREZENT 
21 Nicolăescu Gherghe Eugen - ministru PNL ABSENT 
22 Nicula Vasile Cosmin PSD ABSENT 
23 Olărean Aurel PD PREZENT 
24 Ovidenie Costel Independent PREZENT 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

25 Popeangă Petre PRM ABSENT 
26 Rusu Mihaela Adriana PSD PREZENT 
27 Ruşeanu Dan Radu PNL PREZENT 
28 Sandu Capră Mihai PNL PREZENT 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 


