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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi desfăşurat lucrările în zilele de   

24 – 27 ianuarie 2005 între orele 9,00 – 16,00. 
Comisiile au dezbătut următoarele proiecte de Lege /propuneri legislative: 

 
24 ianuarie 2005 

 
I. Probleme organizatorice 

 
Pentru început  s-a efectuat repartizarea birourilor şi preluarea acestora de 

către domnii deputaţi. Apoi s-a evaluat necesarul de materiale în vederea  dotării 
birourilor, necesar care urmează să fie transmis departamentelor de resort în vederea 
soluţionării. 

De asemenea, membri comisiei şi-au completat mapele cu proiectele de 
lege aflate pe ordinea de zi a comisiei şi iniţiate de guvernul anterior . 
 

Marţi 25 ianuarie 2005 , membri comisiei au  discutat, în continuare, 
probleme de organizare şi funcţionare, referitor la lucrările care cad în competenţa 
comisiei. 

S-a hotărât următoarele: 
- programul de activitate al comisiei se va desfăşura în conformitate cu 

programele stabilite de Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor; 
- biroul comisiei se va întruni, de regulă, în ziua de luni după masă şi se va 

aproba ordinea de zi cu proiectele de acte normative ce urmează să fie dezbătute în 
şedinţele comisiei pentru săptămâna următoare. 

- ordinea de zi a comisiei va fi transmisă la caseta deputatului până cel mai 
târziu marţi dimineaţa. 

Administrator



 
26 ianuarie 2005 

 
I. FOND 

 
1. Proiectul de Lege privind stimularea industriei de tehnologia 

informaţiei.PL444/2002 
Amânat. 
2. Proiectul de Lege privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unităţile de Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă cu 
venituri mici sau fără venituri, ale micilor comunităţi de enoriaşi în dispersare 
aparţinând unităţilor de Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă 
oficial recunoscute în ţară.PLX635/2004 

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

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 74/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare.PLX642/200 

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

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor 
comercializate în regim de duty-free.PLX708/2004 

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

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 85/2004 privind modificarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale 
Române – S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi 
Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii 
Comerciale Române – S.A.PLX706/2004 

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

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 83/2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică 
furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare 
băneşti pentru categoriile defavorizate ale  populaţiei.PLX709/2004 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport cu amendamente. 

7. Propunerea legislativă privind acordarea de compensaţii cetăţenilor 
români, care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998, pentru bunurile trecute 
în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, 
semnat la Craiova, la 7 septembrie 1940.PlX327/2004 

Amânat 
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8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, 
semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 105 din 7 februarie 2002.PlX565/2004 

Amânat 
 

27 ianuarie 2005 
 

II. AVIZE 
 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 84/2004 privind modificarea art. II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a 
falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei 
proceduri.PLX707/2004 

Amânat 
10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 120/2004 privind suplimentarea numărului de posturi aprobat Ministerului 
Pubilc.PLX729/2004 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz în forma prezentată de Guvern. 

11. Proiectul de Lege privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de 
liber - profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România. PLX736/2004 

Amânat 
12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 114/2004 pentru modificarea alin. (4) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 
126/2000 privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii 
"Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW". PLX741/2004 

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

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 110/2004 privind susţinerea proiectului "Dezvoltarea zonelor turistice Luna Şes - 
Borşa", judeţele Satu Mare şi Maramureş. PLX742/2004 

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

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 88/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor. PLX743/2004 

Amânat 
15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 97/2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a 
unor cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei 
Electrice şi Termice "TERMOELECTRICA" - S.A, filialele sale, complexurile 
energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - 
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Sucursala "ROMAG - TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate 
în administrarea consiliilor judeţene şi locale. PLX740/2004 

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

 
Din numărul total de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, – 

25 – au absentat: 
- domnul Grigore Dan      - Grupul Parlamentar PRM; 
- domnul Muntean Florin Nicolae    - Grupul Parlamentar PD; 
- domnul Muşetescu Tiberiu Ovidiu - Grupul Parlamentar PSD. 
 
 
 
 
 
 

  
Mihai Nicolae Tănăsescu 

 
PREŞEDINTE 
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