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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIE 
 

din zilele de  08, 09 şi 10  februarie  2005 
 
 

 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi desfăşurat lucrările în zilele de 08, 

09 şi 10 februarie 2005 între orele 14,00 – 19,00; 9,00 – 16,00, respectiv 9,00 – 
12,30. 

Comisiile au dezbătut următoarele proiecte de Lege /propuneri legislative: 
 

I. FOND 
 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 142/2004 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra societăţilor comerciale "RAFO" - 
S.A. Oneşti şi "CAROM" - S.A. Oneşti.PLX1/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, 12 voturi pentru şi 9 împotrivă, a hotărât 
elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat. 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal.PLX2/2005 

Amânat. 
II. AVIZE 

 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 140/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice 
centrale.PLX4/2005 

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

Administrator



4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 2/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor.PLX5/2005 

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

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului 
Administraţiei şi Internelor.PLX8/2005 

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

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 104/2004 pentru modificarea alin. (8) al art. 8 din Legea nr. 269/2004 privind 
acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de 
calculatoare.PLX10/2005 

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

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 107/2004 pentru modificarea titlului capitalului II din anexa nr. Ib la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 
2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual 
din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 
154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a 
indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică.PLX11/2005 

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

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 119/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a 
unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital 
majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate 
autorităţilor administraţiei publice locale.PLX12/2005 

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

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 129/2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale.PLX13/2005 

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

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 131/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1998 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare 
Socială.PLX14/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz în forma adoptată de Senat. 
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11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 116/2004 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
SAPARD pentru implementare tehnică şi financiară a Instrumentului special de 
preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală.PLX15/2005 

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

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 96/2004 privind trecerea Teatrului Naţional din Craiova în subordinea 
Ministerului Culturii şi Cultelor.PLX16/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu o abţinere, a hotărât elaborarea unui aviz 
cu amendamente. 

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 126/2004 privind trecerea Teatrului Naţional din Târgu Mureş, judeţul Mureş, în 
subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor.PLX17/2005 

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

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 113/2004 privind contractarea împrumuturilor externe de la instituţii financiare 
internaţionale pentru Programul de reabilitare a infrastructurii din oraşele mici şi 
mijlocii (SAMTID).PLX19/2005 

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

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

absentat: 
- domnul Borbely Laszlo – Grupul Parlamentar UDMR. 
 
 
 
 
 

  
Mihai Nicolae Tănăsescu 
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