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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de 2 şi 3 mai 2007 
 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de  2 şi 3  mai  2007 între orele 1630 – 1830, respectiv 1400 – 1900. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/propuneri 
legislative: 

 
I. RAPOARTE 

 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de 
Conturi.(PLx185/2007) 

Amânat. 
2. Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.3 convenit 

prin Scrisoarea semnată la Luxemburg, la 11 septembrie 2006 şi la 
Bucureşti la 13/15 septembrie 2006, la Contractul de Finanţare între 
România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A., Proiectul de reabilitare 
a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000.(PLx 
299/2007) 

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

3. Proiect de Lege pentru ratificarea Contractului de finanţare între 
România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind 
infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, faza A, semnat 
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la Luxemburg la 17 noiembrie 2006 şi la Bucureşti la 28 decembrie 
2006.(PLx 260/2007) 

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

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2007 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.(PLx 247/2007) 

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

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.4/2007 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României 
pentru anul 2007.(PLx 254/2007) 

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

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.3/2007 privind unele măsuri financiar -fiscale din domeniul protecţiei 
sociale. (PLx 226/2007) 

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

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2007 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa Guvernului 
nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare.(PLx 256/2007) 

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

8. Proiectul Legii Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor 
din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a 
autorităţilor publice centrale.(PLx 252/2007) 

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

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru 
domeniul locativ.(PLx 235/2007) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 

10. Proiect de Lege pentru abrogarea dispoziţiilor Capitolului III1; 
din Legea nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în 
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România.(PLx225/2007) – Raport comun cu Comisia pentru sănătate şi 
familie 

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

 
II. AVIZE 

 
11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 
personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 
privind Statutul personalului didactic.(PLx289/2007) 

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

12. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de 
către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 
până la 6 martie 1945 din motive etnice.(PLx 291/2007) 

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

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2007 pentru modificarea alin.(3) al art.51 din Legea nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismului. (PLx271/2007) 

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

14. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului 
nr.5/2007 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi 
de carburanţi şi lubrifianţi, care vor fi acordate, în mod gratuit, 
Ministerului Apărării.(PLx274/2007) 

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

15. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea 
aparatului de lucru al Guvernului.(PLx300/2007) 

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: 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

1 Tănăsescu Mihai - preşedinte PSD PREZENT 
2 Săpunaru Nini - vicepreşedinte PNL PREZENT 

3 Călian Petru - vicepreşedinte PC PREZENT 
4 Baban Ştefan - secretar PRM PREZENT 
5 Drăguş Radu Cătălin  - secretar PD PREZENT 
6 Borbely Laszlo -  ministru delegat UDMR Înlocuit de domnul 

deputat Seres Denes 
7 Cazan Romeo Gheorghe Leonard PSD PREZENT 
8 Dragomir Gheorghe PNL Înlocuit de domnul 

deputat Adrian Miuţescu

9 Erdei Doloczki Istvan UDMR PREZENT 
10 Grigore Dan Independent PREZENT 
11 Gubandru Aurel PSD PREZENT 
12 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 
13 Iordache Graţiela Denisa PD PREZENT 
14 Manda Iulian Claudiu PSD ABSENT 
15 Marin Constantin PSD PREZENT 
16 Martin Eduard Stelian PSD PREZENT 
17 Merka Adrian Miroslav Minorităţi PREZENT 
18 Mocanu Alexandru PD ABSENT 
19 Muşetescu Tiberiu Ovidiu PSD PREZENT 
20 Nicolăescu Gherghe Eugen - ministru PNL Înlocuit de domnul deputat 

Valentin Boşneac

21 Nicula Vasile Cosmin PSD ABSENT 
22 Olărean Aurel PD ABSENT 
23 Ovidenie Costel Independent PREZENT 
24 Popeangă Petre PRM ABSENT 
25 Rusu Mihaela Adriana PSD PREZENT 
26 Ruşeanu Dan Radu PNL PREZENT 
27 Sandu Capră Mihai PNL PREZENT 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 


