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

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

 
I. FOND 

 
1. Proiect 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 - 
REEXAMINARE 

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

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 31/2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare între România şi Banca 
Europeană de Investiţii – Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi 
mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 
2005.PLX162/2005 

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

nr. 32/2005 pentru ratificarea Acordului de compensare între România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de privatizare a 
societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice „Electrica 
Banat” – S.A. şi „Electrica Dobrogea” – S.A., semnat la Bucureşti la 20 aprilie 2005, 
în legătură cu garanţia parţială de risc acordată de Banca Internaţională pentru 
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Reconstrucţie şi Dezvoltare şi aprobarea acordurilor care compun garanţia parţială de 
risc.PLX163/2005  

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

 
II. AVIZE 

 
4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 

şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul militar, 
semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2004.PLX154/2005 

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

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la privilegiile şi 
imunităţile Curţii Penale Internaţionale, adoptat la New York la 9 septembrie 
2002.PLX164/2005 

Amânat 
6. Proiectul de Lege pentru reglementarea situaţiei juridice a bunurilor care 

au aparţinut fostului Suveran al României, Mihai I. PLX158/2005 
Amânat 
 
Din numărul total de 26 membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

au absentat: 
- domnul Borbely Laszlo - Grupul Parlamentar UDMR. 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Tănăsescu 


