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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 23 
septembrie 2005 între 830 - 1230. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/ propuneri legislative: 
 

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

nr. 94/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 
privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru 
acordarea de microcredite. PLX319/2005 

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

nr. 122/2005 pentru ratificarea Acordului cadru de împrumut între România şi Banca 
de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 
1 august 2005. PLX360/2005 

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

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale. PLX368/2005 

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

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuieli 
de personal în sectorul bugetar. PLX369/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma adoptată de Senat. 
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5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate 
Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali. PLX371/2005 

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

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 56/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de 
către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente 
acestora.PLX372/2005 

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

nr. 61/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările 
şi reasigurările în România. PLX362/2005 

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

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal 
în anul 2005. PLX370/2005 

În urma dezbaterilor, comisia, cu 8 voturi pentru, 5 împotrivă şi 2 abţineri, 
a hotărât elaborarea unui raport în forma adoptată de Senat. 
 

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

nr. 101/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială 
"Automobile Dacia" - S.A. PLX329/2005 

Amânat. 
10. Proiectul de Lege privind instituirea sistemului de garanţii pentru 

importul şi exportul produselor agricole. PLX363/2005 
Amânat. 
11. Proiectul de Lege privind instituirea sistemului de certificate pentru 

import şi export de produse agricole. PLX364/2005 
Amânat. 
12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.43/2005 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.119/2001 privind unele 
măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic Sidex S.A. 
Galaţi şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor 
active ale statului. PLX366/2005 

Amânat. 
13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de 
Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea privatizării. PLX367/2005 

Amânat. 
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14. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.130/1999 
privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă. PLX374/2005 

Amânat. 
15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din 
România.PLX376/2005 

Amânat. 
 
Din totalul de 25 membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 

absentat: 
- domnul Nicolăescu Eugen  - Grupul Parlamentar PNL; 
- domnul Borbely Laszlo   - Grupul Parlamentar UDMR; 
- domnul Grigore Dan  - Independent; 
- domnul Popeangă Petre  - Grupul Parlamentar PRM; 
- domnul Dan Radu Ruşanu  - Grupul Parlamentar PNL. 

 
 

 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 


