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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIE 
 

din zilele de  30 şi 31 martie  2005 
 
 

 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi desfăşurat lucrările în zilele de 30 

şi 31 martie 2005 între orele 14,00 – 19,00, respectiv 9,00 – 12,30. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege /propuneri legislative: 

 
I. FOND 

 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 108/2004 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii 
Comerciale „LAMINORUL” – S.A. Brăila.PLX85/2005 

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

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind 
finanţele locale.PLX100/2005 

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

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2005 
privind reglementarea unor măsuri financiare.PLX67/2005 

Dezbaterile asupra acestui act normativ vor continua în şedinţa viitoare. 
 

II. AVIZE 
 
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 7/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.PLX79/2005  

Amânat 
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5. Proiectul de Lege pentru aprobarea participării Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie a României, în calitate de observator, la Asociaţia “Reţeaua Preşedinţilor 
Curţilor Supreme de Justiţie ale Uniunii Europene”.PLX99/2005 

Amânat 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2005 

pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din 
România.PLX68/2005 

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 Guvernului nr. 21/2005 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor.PLX89/2005   

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

8. Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Boghiş, judeţul Sălaj, 
prin reorganizarea comunei Nuşfalău.Plx63/2005 

Amânat. 
 
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 


