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              Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 21 iunie 2005 între orele 1400 – 19 00 
              Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/propuneri legislative: 
 
 

I. FOND 
 

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut între 
România şi Banca Japoniei pentru Cooperarea Înternaţională, privind Proiectul 
de reducere a Poluării la Termocentrala Turceni - PL x241 

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport în forma prezentată de Guvern. 

 
            2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.52/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut între 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 
Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a 
transporturilor– PLx 242 
           În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui raport în forma prezentată de Guvern. 
 
            3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.60/2001 privind achiziţiile publice – PLx 245 

  În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi( 2 abţineri), Comisia a 
hotărât întocmirea unui raport cu amendament. 
 

 
II. AVIZE 

4. Proiect de Lege privind reglementarea unor măsuri pentru complexele 
energetice  - PLX 209 

 În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi( 3 abţineri), Comisia a 
hotărât întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 
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5. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul comunicaţiilor – PLX 210 

 În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi( 2 abţineri), Comisia a 
hotărât avizarea negativă a proiectului de lege. 

 
6. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Comisia 

Comunităţilor Europene care modifică Acordurile Anuale de Finanţare 2000, 
2001, 2002, 2003 şi Acordul Multi-anual de Finanţare, semnat la Bruxelles şi, 
respectiv, la Bucureşti la 24 decembrie 2004 – PLX 230 

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma prezentată de Guvern. 

 
7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private PLX 233 

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor ca 
urmare a lipsei iniţiatorului pentru susţinerea proiectului de lege. 

 
8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de 
asigurări sociale de sănătate – PLX 234 

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor ca 
urmare a lipsei iniţiatorului pentru susţinerea proiectului de lege. 

 
    9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/1995 

privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului – PLX 235 
În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât 

întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 
 

   10. Proiect de Lege privind stimularea investiţiilor în agricultură – PLX 
236 

În urma supuneri la vot,  cu 3 voturi pentru, 3 abţineri şi 7 voturi 
împotrivă , Comisia a hotărât avizarea negativă a prezentului proiect de lege. 

 
   11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de 
drumuri naţionale din România – PLX 212 

    Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor ca 
urmare a lipsei iniţiatorului pentru susţinerea proiectului de lege. 

 
  12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.41/2005 pentru completarea art.10 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul 
pentru mediu – PLX 246 

    Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea dezbaterilor ca 
urmare a lipsei iniţiatorului pentru susţinerea proiectului de lege. 

 
 



     Din totalul de 26 membrii ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 
absentat: 

 
     - domnul Borbely  Laslo                         -  Grupul Parlamentar UDMR 
 
 
 
                                       PREŞEDINTE,  
 
 
                              Mihai Nicolae Tănăsescu 

 


