
Parlamentul  României 
 
 
 
 
            
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

Bucureşti        08.02.2005 
Nr. 22/36 

 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIE 
 

din ziua de  02  februarie  2005 
 
 

 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi desfăşurat lucrările în ziua de 02 

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

 
I. FOND 

 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare între 

România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul privind infrastructura 
municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 
martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004.PLX728/2004 

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

 
II. AVIZE 

 
2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Româno Germane din 

municipiul Sibiu, judeţul Sibiu. PLX723/2004 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 

unui aviz în forma adoptată de Senat. 
3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii "Bogdan Vodă" din 

municipiului Cluj Napoca, judeţul Cluj. PLX724/2004 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 

unui aviz în forma adoptată de Senat. 
4. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii "Andrei Şaguna" din 

municipiul Constanţa, judeţul Constanţa. PLX725/2004 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 

unui aviz în forma adoptată de Senat. 
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5. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Teologic Baptist din 
Bucureşti. PLX726/2004 

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

6. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Mihail Kogălniceanu 
din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi. PLX731/2004 

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

7. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii "Mihai Eminescu" din 
municipiul Timişoara judeţul Timiş. PLX732/2004 

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

8. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Artifex din municipiul 
Bucureşti. PLX733/2004 

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

9. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Dimitrie Cantemir din 
municipiul Târgu Mureş,  judeţul Mureş. PLX734/2004 

10. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Athenaeum din 
municipiul Bucureşti. PLX735/2004 

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

11. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
PLX747/2004 

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

12. Proiectul de Lege privind participarea României ca membru cu drepturi 
depline la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului şi a traficului ilicit de 
droguri (Grupul POMPIDOU) din cadrul Consiliului Europei.PLX751/2004 

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

13. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea institutelor de 
teorie politică şi educaţie democrată. PLX730/2004 

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

nr. 117/2004 privind ratificarea Acordului între România şi Uniunea Europeană 
stabilind cadrul general de participare a României la operaţiunile Uniunii Europene 
de gestionare a crizelor, semnat la Bruxelles, la 22 noiembrie 2004. PLX722/2004 

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

15. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Tratatul Internaţional 
privind Resursele Genetice Vegetale pentru Alimentaţie şi Agricultură, adoptat la 
Roma la 3 noiembrie 2001. PLX750/2004 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz în forma prezentată de Guvern. 
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16. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.PlX713/2004 

Amânat.  
 
Din numărul total de 25 membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

nu a absentat  nimeni. 
 
 
 
 
 
 

  
Mihai Nicolae Tănăsescu 
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