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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  10 şi 11  octombrie  2006  
 
 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  

10 şi 11 octombrie 2006 între orele 1400 – 1900, respectiv 830 – 1630. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/ propuneri legislative: 

 
I. FOND 

 
1. Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2007. 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât ca 

proiectul de Hotărâre să fie supus spre dezbaterea şi adoptarea plenului în forma 
prezentată. 

2. PLx231/06 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 8/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii 
economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005.  
REEXAMINARE 

Amânat 
3. PLX560/06 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente 
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică. 

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

4. PLX606/06 Proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri financiare 
pentru finanţarea unor cheltuieli de asistenţă socială. 

Amânat 
5. PLx702/06 Proiectul de Lege privind aprobarea Contractului de finanţare 

între România, Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru 
Proiectul privind staţia pentru tratarea apelor uzate Bucureşti Clina, faza I, semnat la 
Bucureşti la 29 mai 2006. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport cu amendamente. 
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6. PLx719/06 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind 
finanţarea comună a Secretariatului Permanent al Comisiei Interguvernamentale 
TRACECA (SP CIG TRACECA) între Guvernele Părţilor la Acordul multilateral de 
bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz 
- Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005. 

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

7. Plx681/06 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat în 
Monitorul Oficial nr. 863 din 26.09.2005. 

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

8. Plx682/06 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

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

 
II. AVIZE 

 
9. PLX684/06 Proiectul de Lege privind modificarea alin. (1) al art. 4 din 

Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale. 
Amânat 
10. Plx689/06 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 

490/2002. 
Amânat 
11. PLX709/06 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea 
construirii de locuinţe proprietate personală. 

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

12. Plx712/06 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 38/2003 
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. 

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

13. PLX714/06 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică 
furnizată populaţiei prin sisteme centralizate. 

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

14. PLX716/06 Proiectul de Lege privind transportul în regim de taxi. 
Amânat 
15. Plx717/06 Propunerea legislativă privind autorizarea şi efectuarea 

transportului în regim de taxi. 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz de respingere. 
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16. Plx718/06 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 80 din 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile şi instituţiile publice. 

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

 
Şedinţă comună cu Comisia similară a Senatului 

I. FOND 
 
1. PLx656/06 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006. 
În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu unanimitate de voturi, au hotărât 

întocmirea unui raport comun în forma prezentată de Guvern. 
2. PLx655/06 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 52/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006. 
În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu unanimitate de voturi, au hotărât 

întocmirea unui raport comun în forma prezentată de Guvern. 
3. PLx657/06 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 42/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2006. 

În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu unanimitate de voturi, au hotărât 
întocmirea unui raport comun în forma prezentată de Guvern. 

 
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 domnul 
deputat Emil Strungă 

3 Iordache Graţiela Denisa - vicepreşedinte PC PREZENT 
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 Manda Iulian Claudiu PSD PREZENT 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

15 Marin Constantin PSD PREZENT 
16 Martin Eduard Stelian PSD PREZENT 
17 Merka Adrian Miroslav Minorităţi PREZENT 
18 Mocanu Alexandru PD PREZENT 
19 Muşetescu Tiberiu Ovidiu PSD PREZENT 

20 Nicolăescu Gherghe Eugen - ministru PNL Înlocuit de domnul 
deputat Emilian Frâncu 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 


