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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIE 
 

din ziua de  05 aprilie  2005 
 
 

 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi desfăşurat lucrările în ziua de 05 

aprilie 2005 între orele 14,00 – 19,00. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege /propuneri legislative: 

 
I. FOND 

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

nr. 22/2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea 
Curţii de Conturi a României.PLX110/2005 

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

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2003, 
semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2004.PLX107/2005 

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

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică - anul 2003, 
semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2004.PLX109/2005 

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

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

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport cu amendamente. 
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II. AVIZE 
 
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 10/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind 
organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală.PLX112/2005 

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

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 6/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager 
public.PLX113/2005 

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

nr. 15/2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice 
vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în implementarea 
angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea 
Europeană.PLX114/2005 

Amânat 
8. Proiectul de Lege pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la 

normele privind călătoria cu metroul pe reţeaua de căi ferate subterane şi 
supraterane.PLX116/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu 3 voturi împotrivă, a hotărât elaborarea 
unui aviz în forma adoptată de Senat. 

9. Proiectul de Lege pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 
249/2004 privind pensiile ocupaţionale.PLX117/2005 

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

 
Din numărul total de 26 membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

au absentat: 
- domnul Borbely Laszlo    - Grupul Parlamentar UDMR; 
- domnul Coşea Dumitru Mircea  - Grupul Parlamentar PNL;  
- domnul Olărean Aurel   - Grupul Parlamentar PD. 
 

 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Eugen Nicolăescu 


