
  Parlamentul României 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

Bucureşti,      07.12.2006 
Nr. 22/792 

                           
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de  29  noiembrie  2006 
 
 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de  

29 noiembrie 2006 între orele 1400 – 1900. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/ propuneri legislative: 

 
I. FOND 

 
1. PLx 849/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.35/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală  

Amânat 
2. PLx 344/2006 Proiect de Lege pentru completarea art.140 din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal – REEXAMINARE   
În urma reexaminării, comisia, cu 9 voturi pentru, 9 împotrivă şi o abţinere, 

a hotărât întocmirea unui raport de respingere. 
3. PLx 635/2004 Proiect de Lege privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, ale micilor 
comunităţi de enoriaşi în dispersare aparţinând unităţilor de cult oficial recunoscute în 
ţară – REEXAMINARE 

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

 
II. AVIZE 

 
4. PLx 831/2006 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat  
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 

unui aviz în forma adoptată de Senat. 
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5. PLx 793/2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică 

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

6. PLx 819/2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul 
construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional 

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

7. PLx 838/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.50/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

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

8. PLx 837/2006 Proiect de Lege privind aprobarea transferului pachetului 
de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială Horticola - S.A. Bucureşti de la 
Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat către Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor Statului 

Amânat 
9. PLx 881/2006 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 
Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi 

Amânat 
10. PLx 749/2006 Proiect de Lege privind reglementarea şi administrarea 

spaţiilor verzi din zonele urbane 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz favorabil. 
11. PLx 829/2006 Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor 

fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni CEC - SA în 
vederea achiziţionării de autoturisme Dacia 

Amânat 
12. PLx 797/2006 Propunere legislativă pentru abrogarea lit.b) a alin.(1) al 

art.92 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale 

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

13. PLx 858/2006 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea 
Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

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

14. PLx 870/2006 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 
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15. PLx 871/2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.86, alin.(1) 
din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi 
de asigurări sociale 

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

16. PLx 860/2006 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

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

17. PLx 861/2006 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
art.385 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

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

18. PLx 877/2006 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

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

19. PLx 875/2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.385, alin.(1) 
şi (7) din Legea nr.95 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

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

20. PLx 796/2006 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 79 
alin.(2) din Legea nr.76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată prin:ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr.124 din 2 octombrie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.147 
din 31 octombrie 2002; LEGEA nr.4 din 09 ianuarie 2003; LEGEA nr.232din 31 mai 
2003; LEGEA nr.519 din 03 decembrie 2003; LEGEA nr.107 din 07 aprilie 2004; 
LEGEA nr.512 din 22 noiembrie 2004; LEGEA nr.580 din 14 decembrie 2004; 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.144 din 18 octombrie 2005 

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

21. PLx 807/2006 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 
copilului 

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

22. PLx 809/2006 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 

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

23. PLx 810/2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din 
Legea nr.44/1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor 
şi văduvelor de război 

Amânat 
24. PLx 811/2006 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
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din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi 
celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 

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

25. PLx 812/2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 al 
Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi 
a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate 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 ABSENT 
6 Borbely Laszlo -  ministru delegat UDMR PREZENT 
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 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  

Înlocuit de Mircea Grosu 
19 Mocanu Alexandru PD PREZENT 
20 Muşetescu Tiberiu Ovidiu PSD PREZENT 

21 Nicolăescu Gherghe Eugen - ministru PNL Înlocuit de 
 Gerea Andrei 

22 Nicula Vasile Cosmin PSD PREZENT 
23 Olărean Aurel PD PREZENT 
24 Ovidenie Costel Independent PREZENT 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

25 Popeangă Petre PRM PREZENT 
26 Rusu Mihaela Adriana PSD PREZENT 

27 Ruşeanu Dan Radu PNL PREZENT  
Înlocuit de Viorel Oancea 

28 Sandu Capră Mihai PNL PREZENT 
 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 


