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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de 27 şi 28 februarie  2007 
 
 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de  27 şi 28 februarie 2007 între orele 1400 – 1900, respectiv  1430 – 
1630. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/propuneri 
legislative: 

 
I. RAPOARTE 

 
1. Proiect de Lege pentru modificarea art.26 alin.(1) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase, 
aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România.(PLx 962/2006) - 
Raport de reexaminare 

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

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale 
instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii.(PLx 45/2007) 

Amânat 
3. Propunere legislativă privind utilizarea veniturilor obţinute din 

privatizarea Băncii Comerciale Române şi Casei de Economii şi 
Consemnaţiuni.(PLx 940/2006) 

Amânat 

Administrator
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4. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.(PLx 34/2007) 

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

5. Propunere legislativă pentru modificare şi completare a Legii 
nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal.(PLx 50/2007) 

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

6. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin 
Legea nr.108/2004 şi modificată prin Legea nr.313/2004 şi Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.9/2005.(PLx 47/2007) 

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

 
II. AVIZE 

 
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.93/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, 
reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi 
societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei 
publice locale.(PLx 30/2007) 

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

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în 
domeniul cheltuielilor de personal.(PLx 67/2007) 

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

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările 
sociale de stat şi asigurările sociale de sănătate.(PLx 68/2007) 

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

10. Proiect de Lege privind voucherele de vacanţă.(PLx 31/2007) 
Amânat 
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11. Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr.164/2001 
privind pensiile militare de stat, republicată.(PLx 74/2007) 

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

12. Proiect de Lege pentru compensarea în bani a tichetelor de 
călătorie pe calea ferată neutilizate de către pensionari.(PLx 73/2007) 

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

13. Propunere legislativă privind introducerea unei taxe de folosire a 
reţelelor de distribuţie pentru gazul metan şi energie electrică plătită 
autorităţilor publice locale.(PLx 46/2007) 

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

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.529/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2004 privind 
unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea eficientă a veniturilor cu 
destinaţie specială în sectorul energetic.(PLx 40/2007) 

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

15. Propunere legislativă privind regimul juridic al locuinţelor de 
serviciu.(PLx 37/2007) 

Amânat. 
16. Propunere legislativă privind înfiinţarea adăposturilor şi a 

centrelor de urgenţă.(PLx 36/2007) 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz de respingere. 
 
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 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 Lakatos Petru
7 Cazan Romeo Gheorghe Leonard PSD PREZENT 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

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 ABSENT 
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 PREZENT 
23 Olărean Aurel PD ABSENT 
24 Ovidenie Costel Independent ABSENT 
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 


