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La lucrările comisiei din ziua de 17 septembrie 2008 sunt prezenţi 24 

deputaţi, fiind absenţi motivat 4, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi: 
 
- Gereanu Aura 
- Baba Tudoriţa 
- Cojoc Marin 
- Davidovici Mihaela 
- Roxana 
- Dan Marinescu  
 
-    Bodascu Carmen 

 
 

Ministerul Economiei  şi Finanţelor 
Ministerul Economiei şi Finanţelor 
Ministerul Economiei şi Finanţelor 
Ministerul Economiei şi Finanţelor 
Ministerul Economiei şi Finanţelor 
Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 

 
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul Aurel Gubandru, 

preşedintele comisiei (punctele 1-6)  şi domnul Niţulescu Teodor, vicepreşedintele 
comisiei(punctele 7-9). 

 
Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi: 
 

I. FOND 
 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.35/2008 pentru modificarea alin.(3) al art.4 din Ordonanţa 
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de urgenţă a Guvernului nr.148/2007 privind reglementarea unor măsuri 
financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate 
pentru agricultură. PLx 366/2008 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au 
constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A., 
în vederea achiziţionării de autoturisme.PLx 140/2008 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2008 pentru modificarea art.3 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor 
fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni 
C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme.PLx 369/2008 

4. Propunere legislativă privind sprijinirea Bisericii Ortodoxe 
Române şi a celorlalte culte religioase pentru desfăşurarea unor acţiuni 
sociale şi umanitare.PLx 147/2008 

5. Propunere legislativă privind completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare.PLx 415/2008 

6. Proiect de Lege pentru abrogarea art.III alin.(1) lit.e) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea 
unor măsuri financiare.PLx 303/2008 

7. Propunere legislativă privind subvenţionarea salariilor 
preoţilor.PLx 127/2008 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.28/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale.PLx 368/2008 

9. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale.PLx 395/2008 

 
Înainte de a se începe dezbaterea ordinei de zi, doamna deputat Iordache 

Graţiela a solicitat staff-ului Comisiei întocmirea unei adrese către CNVM şi 
Asociaţia Brokerilor pentru a participa la o şedinţa cu Comisia pentru buget. Scopul 
şedinţei este acela de a găsi soluţii care să stopeze probuşirea pieţei de capital. 

 
Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu: 

 
I. FOND 

 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.35/2008 pentru modificarea alin.(3) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului 
de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură. PLx 366/2008 

   Amânat datorită lipsei reprezentării Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale  la nivel de ministru sau secretar de stat. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la 
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Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A., în vederea achiziţionării de 
autoturisme.PLx 140/2008 

Amânat datorită lipsei reprezentării Ministerului Economiei şi Finanţelor  
la nivel de ministru sau secretar de stat. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2008 pentru modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la 
Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de 
autoturisme.PLx 369/2008 

Amânat datorită lipsei reprezentării Ministerului Economiei şi Finanţelor  
la nivel de ministru sau secretar de stat. 

4. Propunere legislativă privind sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române şi a 
celorlalte culte religioase pentru desfăşurarea unor acţiuni sociale şi umanitare.PLx 
147/2008 

Prin prezenta propunere legislativă se propune acordarea a cel puţin 0,5% 
din PIB pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române şi a celorlalte culte religioase 
pentru desfăşurarea unor acţiuni sociale şi umanitare. 

În urma supunerii la vot , cu majoritate de voturi( 1 abţinere domnul 
deputat Baban Ştefan), membrii comisiei au hotarât respingerea propunerii 
legislative. 

5. Propunere legislativă privind completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare.PLx 415/2008 

Propunerea legislativă a fost susţinută de domnul deputat Aurel Gubandru 
şi doamna deputat Mihaela Rusu în calitate de iniţiatori. 

Doamna Deputat Mihaela Rusu prezintă membrilor comisiei motivaţia 
iniţierii acestui act normativ, acela de a se asigura în casieriile agenţilor economici a 
unei structuri corespunzătoare a numerarului. Domnia Sa subliniază că sub pretextul, 
justificat uneori, a lipsei monedei corespunzătoare, nu se dă restul sau se dă diferite 
produse alimentare, de exemplu gumă de mestecat , bomboane. Prin această măsură 
agenţii economici vor fi obligaţi să solicite băncii numerar. 

Domnul deputat Petru Călian propune o reformulare a textului şi amânarea 
dezbaterilor. Supusă la vot propunerea de amânare a dezbaterii actului normativ a fost 
respină cu majoritate de voturi. 

Domnul deputat Drăguş Radu- Cătălin  propune amânarea şi informează că 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a luat unele măsuri . Domnia 
Sa propune trimiterea unei adrese ANPC-ului. 

Domnul deputat Lakatos Petru consideră iniţitiva bună dar, apreciază că 
amenda prea mare prevăzută în textul actului normativ stimulează Garda financiară 
pentru aplicarea amenzilor. 

Domnul deputat Vasile Bleotu este de părere că actul normativ, aşa cum 
este formulat acum, nu are aplicabilitate în practică. Dacă se îmbunătăţeşte textul, va 
fi de acord. 

Domnul deputat Merka Adrian-Miroslav opinează că această problemă 
trebuie rezolvată în beneficiul cumpărătorilor dar fără să fie dezavantajat vânzătorul. 

Domnul preşedinte Aurel Gubandru a precizat că acest act normativ este în 
asentimentul Băncii Naţionale a României. Domnia sa menţionează că trebuie 
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garantată o structură corespunzătoare a numerarului aflat în casieriile agenţilor 
economici şi trebuie asigurată circulaţia monedelor. 

Domnul deputat Erdei-Doloczki Istvan propune următorul amendament:” 
Neacordarea restului sau acordarea acestuia în natură, fără să fie folosite bancnote sau 
monede în operaţiunile de plăţi către clienţi, constituie  contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei". Supus la vot, amendamentul a fost 
aprobat cu majoritate de voturi. 

În urma supunerii la vot, cu majoritate de voturi, membrii comisiei au 
hotarât întocmirea unui raport cu amendamente. 

6. Proiect de Lege pentru abrogarea art.III alin.(1) lit.e) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare.PLx 
303/2008 

Proiectul de lege a fost susţinut de domnul deputat Baban Ştefan. 
Actul normativ prevede abrogarea lit e) care stipulează organizarea de 

acţiuni comune cu grupuri de reflecţie prestigioase din SUA şi din Europa. Precum şi 
cu reprezentanţi ai societăţii civile, pe teme de integrare europeană şi euroatlantică şi 
introducerea unei noi litere, în sensul retragerii finanţării proiectului „Reprezentantul 
special al Guvenului României”. 

În urma supunerii la vot , cu majoritate de voturi, membrii comisiei au 
hotarât întocmirea unui raport cu amendamente. 

7. Propunere legislativă privind subvenţionarea salariilor preoţilor.PLx 
127/2008 

Propunerea legislativă este prezentată de doamna deputat Mihaela Rusu în 
calitate de iniţiator. Domnia Sa consideră că prin acest act normativ se redă 
demnitatea bisericii şi preoţilor din România şi se recunoaşte importanţa socială a 
activităţii bisericii şi preoţilor.  

Prin acest act normativ se propune subvenţionarea salariilor preoţilor, 
nivelul subvenţiilor lunare la aceste salarii acordându-se diferenţiat în funcţie de 
nivelul studiilor, respectiv 2 salarii minime brute pe ţară, pentru preoţii cu pregătire 
superioară, şi 1,5 salarii minime brute pe ţară, pentru preoţii cu pregătire 
liceeală(seminar), diferenţa dintre salariul lunar şi subvenţia acordată urmând a fi 
suportată din fondurile proprii ale parohiei în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. 

Doamna deputat Iordache Graţiela propune să se ţină cont de  observaţiile 
făcute de Consiliul legislativ. Domnia Sa consideră că modificările salariale propuse 
schimbă Legea cultelor şi de aceea propune amânarea dezbaterilor şi reformularea 
textului. 

Domnul deputat Lakatos Petru consideră că trebuie consultaţi şi Capii 
Bisericii deoarece art. 3 îi priveşte în mod direct. 

Domnul deputat Baban Ştefan apreciază că trebuie consultat şi Ministerul 
Culturii şi Cultelor. 

Domnul deputat Merka Adrian-Miroslav propune să fie luat în calcul şi 
personalul neclerical. 

Doamna deputat Mihaela Rusu este de acord cu reformularea textului 
actului normativ, ţinând cont de amendamentele propuse de colegii deputaţi. 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, membrii comisiei au 
hotarât amânarea dezbaterii propunerii legislative. 
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8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.28/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale.PLx 368/2008 

   Amânat datorită lipsei reprezentării Ministerului Economiei şi Finanţelor 
sau Ministerului Internelor şi Reformei Administrative la nivel de ministru sau 
secretar de stat. 

9. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale.PLx 395/2008 

Propunerea legislativă vizează înlocuirea direcţiilor generale ale finanţelor 
publice cu consiliile judeţene şi, respectiv, direcţiile specializate ale acestora, precum 
şi majorarea cotei alocate bugetului judeţului cu 5%. 

În urma supunerii la vot , cu majoritate de voturi, membrii comisiei au 
hotarât respingerea propunerii legislative. 

 
La sfârşitul şedinţei doamna deputat Iordache Graţiela  şi-a exprimat 

dorinţa de a se  solicita Ministerului Economiei şi Finanţelor un Raport cu fondurile 
speciale şi sumele aflate la dispoziţia prim-ministrului. În urma supunerii la vot, 
această solicitare nu a întrunit numărul de voturi din lipsă de cvorum. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Aurel Gubandru 
 
 

Întocmit, 
expert parlamentar 

Ene Giorgiana 
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