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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de 9 şi 10 octombrie 2007 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de  9 şi 10 octombrie  2007 între orele 14 – 19, respectiv 10 - 1630. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/propuneri 
legislative: 

 
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 
privind finanţele publice locale.(PLx 536/2007) -  Reexaminare – Raport 
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic 

Amânat 

Administrator
Original
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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) 

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 
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Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 
1988.(PLx 643/2007) 

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) 

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 
continuarea investiţiei la obiectivul „Spitalul Municipal Bacău”.(PLx 
633/2007) 

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) 

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) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 
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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) 
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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

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

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) 

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) 

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

 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avut următoarea prezenţă în 

zilele de şedinţă: 
Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

1 Gubandru Aurel - 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 Bădălău Nicolae PSD PREZENT 
7 Borbely Laszlo -  ministru delegat UDMR Înlocuit de domnul 

deputat Tamas Sandor 
8 Cazan Romeo Gheorghe Leonard PSD PREZENT 
9 Dragomir Gheorghe PNL PREZENT 

10 Erdei Doloczki Istvan UDMR PREZENT 
11 Grigore Dan PD PREZENT 
12 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 
13 Iordache Graţiela Denisa PD PREZENT 
14 Manda Iulian Claudiu PSD PREZENT 
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 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

20 Nicolăescu Gherghe Eugen - ministru PNL ABSENT 

21 Nicula Vasile Cosmin PSD PREZENT 
22 Olărean Aurel PD PREZENT 
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, 
 

Aurel GUBANDRU 
 
 
 
 
 
 

Întocmit 
consultant parlamentar 
Popa Vasilica 


