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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIE 
 

din zilele de  08 şi  10  martie  2005 
 
 

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

şi 10 martie 2005 între orele 14,00 – 19,00, 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. 123/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal.PLX71/2005 

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

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 6 din Legea nr. 96/2000 privind 
organizarea şi funcţionarea Băncii de Export – Import a României EXIMBANK – 
S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior.PLX70/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu 11 voturi pentru, 7 împotrivă şi o 
abţinere, a hotărât elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat. 

3. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 127/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului a unor creanţe neperformante de la Banca Română pentru 
Dezvoltare S.A. – Groupe Société Générale.PLX69/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu 13 voturi pentru, 6 împotrivă, a hotărât 
elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat. 

4. Proiectul de Lege privind ratificarea Memorandumului de Înţelegere 
între Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind participarea României la 
cadrul general pentru finanţarea acţiunilor Comunităţii în sprijinul politicii 
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consumatorilor pentru anii 2004-2007, semnat la Bruxelles la 22 octombrie 
2004.PLX62/2005 

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

 
II. AVIZE 

 
5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 

şi Guvernul Republicii Chile privind cooperarea în domeniul prevenirii şi combaterii 
consumului ilegal şi a traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, semnat la 
Bucureşti la 11 octombrie 2004.PLX80/2005 

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

6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea traficului ilicit 
de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 
2004.PLX81/2005 

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

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 90/2004 privind unele măsuri pentru pregătirea, în vederea privatizării, unor 
societăţi comerciale producătoare de aparatură şi instrumente medicale.PLX74/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu un vot împotrivă, a hotărât elaborarea 
unui aviz în forma adoptată de Senat. 

8. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară 
activităţi de asistenţă sanitar-veterinară.PLX73/2005 

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

Din numărul total de 27 membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 
au absentat: 

- domnul Borbely Laszlo       – Grupul Parlamentar UDMR; 
- domnul Muntean Florin Nicolae   - Grupul Parlamentar PD.    
 
 

 
 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 
 

PREŞEDINTE 


