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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de 18 iunie 2008 
 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 18 iunie 2008 între orele 14 – 19. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 
legislative: 

I. Şedinţă comună cu  
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară  

şi piaţă de capital a Senatului 
 

FOND 
 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2007.(PLx815/2007) 

În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au 
hotărât întocmirea unui raport comun de admitere cu un amendament 
respins. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2008.(PLx152/2008) 

În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au 
hotărât întocmirea unui raport comun de admitere cu amendamente 
respinse. 
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3. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului de stat, a contului de execuţie al bugetului fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general al 
datoriei publice aferente anului 2005.(PLx150/2008) 

În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au 
hotărât întocmirea unui raport comun în forma prezentată de Guvern. 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului de stat, a contului de execuţie al bugetului fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general al 
datoriei publice aferente anului 2006.(PLx151/2008) 

În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au 
hotărât întocmirea unui raport comun în forma prezentată de Guvern. 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, precum şi a 
contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2005. (PLx659/2006) 

În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au 
hotărât întocmirea unui raport comun în forma prezentată de Guvern. 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, precum şi a 
contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2006. (PLx555/2007) 

În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au 
hotărât întocmirea unui raport comun în forma prezentată de Guvern. 

 
II. Şedinţa comisiei 

 
FOND 

 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.5/2008 privind cadrul financiar general pentru fondul de 
participare JEREMIE.(PLx204/2008) 

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

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.2/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de 
valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a 
statului.(PLx118/2008) 
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În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul 
finanţelor publice.(PLx139/2008) 

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

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.150/2007 pentru modificarea art. III alin.(1) din Ordonanţa 
Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul 
protecţiei sociale.(PLx177/2008) 

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

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.141/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică.(PLx155/2008) 

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

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avut următoarea prezenţă în 
ziua de şedinţă: 
 
Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

1 Gubandru Aurel – preşedinte PSD PREZENT 
2 Săpunaru Nini - vicepreşedinte PNL PREZENT 

3 Niţulescu Teodor - vicepreşedinte PC PREZENT 
4 Baban Ştefan – secretar PRM PREZENT 
5 Drăguş Radu Cătălin  - secretar PD - L PREZENT 
6 Bădălău Nicolae PSD ABSENT 
7 Bleotu Vasile PSD PREZENT 
8 Cazan Romeo Gheorghe Leonard PSD PREZENT 
9 Călian Petru PD - L ABSENT 

10 Dragomir Gheorghe PNL PREZENT 
11 Erdei Doloczki Istvan UDMR PREZENT 
12 Grigore Dan PD - L AB SENT 
13 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 
14 Iordache Graţiela Denisa PD - L PREZENT 
15 Lakatoş Petru UDMR PREZENT 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

16 Manda Iulian Claudiu PSD PREZENT 
17 Marin Constantin PSD PREZENT 
18 Merka Adrian Miroslav Minorităţi PREZENT 
19 Mocanu Alexandru PD - L PREZENT 
20 Muşetescu Tiberiu Ovidiu PSD PREZENT 

21 Nicolăescu Gheorghe Eugen – ministru PNL ABSENT 
22 Nicula Vasile Cosmin PSD PREZENT 
23 Olărean Aurel PD - L ABSENT 
24 Ovidenie Costel Independent PREZENT 
25 Rusu Mihaela Adriana PSD PREZENT 

26 Ruşeanu Dan Radu PNL ABSENT 
27 Sandu Capră Mihai PNL PREZENT 
28 Tănăsescu Tudor PSD PREZENT 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Aurel GUBANDRU 
 
 
 

 
Întocmit 
expert parlamentar 
Popa Vasilica 
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