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P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 30 septembrie 2008 

În ziua de 30 septembrie 2008, lucrările Comisiei sunt 
conduse de domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 18 
deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei. 

Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea 
ordine de zi:  

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2008 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 (PLx 544/2008). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind 
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar (PLx 
460/2008). 

3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2008 pentru 
modificarea art.23 alin.(4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 
nr.388/2007 (PLx 543/2008). 

4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2003 
privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor (Plx 444/2008). 

5. Dezbaterea şi avizarea a Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2008 privind 
modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism 
(PLx 541/2008). 

6. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2008 pentru 

Administrator
Original



2 
 

modificarea unor acte normative privind transportul naval (PLx 
540/2008). 

La şedinţa Comisiei participă, în calitate de invitaţi, doamna 
Daniela Pescaru şi domnul Nicolae Dincă, reprezentanţii 
Ministerului Economiei şi Finanţelor şi doamna Steluţa Oncica, 
director al Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea 
Spălării Banilor. 

La punctul 1 al ordinii de zi, domnul deputat Costică 
Canacheu afirmă că, în conformitate cu unele informaţii primite de 
către membrii Comisiei, prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 
18/2008, nu ar fi fost executate. 

Doamna Daniela Pescaru afirmă că, din informaţiile pe care 
le deţine, toate solicitările de deschideri de credite venite din partea 
ministerelor au fost aprobate.  

Domnul deputat Costică Canacheu propune membrilor 
Comisiei redactarea unui aviz favorabil, în ceea ce priveşte 
proiectul de lege. 

Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi.   
La punctul 2 al ordinii de zi, domnul deputat Costică 

Canacheu solicită reprezentanţilor Ministerului economiei şi 
Finanţelor date cu privire la cheltuielile efectuate de către 
autorităţile aflate în aria de competenţă a Comisiei. 

Domnul deputat Costică Canacheu propune membrilor 
Comisie formularea uni aviz favorabil.  

Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi.   
La punctul 3 al ordinii de zi, domnul deputat Costică 

Canacheu propune membrilor Comisie formularea uni aviz 
favorabil.  

Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, domnul deputat Costică 

Canacheu propune membrilor Comisiei redactarea unui aviz 
negativ, în ceea ce priveşte propunerea legislativă dezbătută.  

Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, doamna Steluţa Oncica arată 

faptul că este necesară aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 53/2008 pentru a se evita, astfel, declanşarea 
procedurilor de infringement împotriva României. De asemenea, 
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doamna director arată că ordonanţa priveşte implementarea 
ultimelor directive europene în materie.  

Propunerea se adoptă prin votul membrilor Comisiei. 
La punctul 6 al ordinii de zi, domnul deputat Costică 

Canacheu propune membrilor Comisiei redactarea unui aviz 
favorabil, în ceea ce priveşte proiectul de lege dezbătut.  

Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi. 
  Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Costică 

Canacheu declară şedinţa închisă. 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte, 
 

Costică Canacheu 

Consult. Andrei Voicu 


