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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  13 şi 14  noiembrie  2006 
 
 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  

13 şi 14 noiembrie 2006 între orele 1600 – 2000, respectiv 1400 – 1900. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/ propuneri legislative: 

 
I. RAPOARTE 

 
1. PLx 759/2006 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) art.II din OG 

33/1996 pentru îmbunătăţirea regimului de impunere şi de utilizare a taxelor 
consulare încasate, în străinătate, de către reprezentanţele diplomatice ale României. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport cu amendamente. 

2. PLx 761/2006 Proiect de Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale 
pentru anul 2007, ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul 
multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului 
Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat 

3. PLx 789/2006 Proiect de Lege pentru abrogarea unor reglementări prin 
care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale a unor bunuri. 
Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

În urma dezbaterilor, comisiile, cu unanimitate de voturi, au hotărât 
întocmirea unui raport cu amendamente. 

4. PLx 799/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de 
mediu şi gospodărire a apelor. Raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport cu amendamente. 
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II. AVIZE 
 

5. PLx 743/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.31/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2003 
privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv 
depozitarea definitivă. 

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

6. PLx 764/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 54/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului 
nr.1 din Centrala Termoelectrică Mintia – Deva. 

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

7. PLx 780/2006 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii 
Comerciale OLTCHIM -S.A. Râmnicu-Vâlcea. 

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

8. PLx 746/2006 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.44/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi a 
Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii. 

Amânat 
9. PLx 757/2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice 
nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD. 

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

10. PLx 765/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 51/2006 pentru modificarea alin.(2) al art.11 din Legea nr.231/2005 
privind stimularea investiţiilor în agricultură. 

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

11. PLx 767/2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 44/2006 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2006 
pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru 
achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor mecanizate de înfiinţare şi 
întreţinere a unor culturi agricole ce se înfiinţează în primăvara anului 2006, precum 
şi pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei a Programului 
Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi 
alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie 
să le pună în aplicare. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 
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12. PLx 768/2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 45/2006 privind acordarea unor facilităţi financiare producătorilor agricoli care 
deţin suprafeţe de pajişti în zona montană. 

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

13. PLx 770/2006 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.58/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. 

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

14. PLx 766/2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.39/2006 privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii tinerilor 
nr.350/2006. 

Amânat 
15. PLx 785/2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi 
duty-paid. 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz în forma adoptată de Senat cu un amendament respins al domnului 
deputat Petru Călian, Grupul Parlamentar PC. 

 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avut următoarea prezenţă în zilele 

de şedinţă: 
 

Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

1 Tănăsescu Mihai - preşedinte PSD PREZENT 
2 Săpunaru Nini - vicepreşedinte PNL PREZENT 

3 Călian Petru - vicepreşedinte PC PREZENT 
4 Baban Ştefan - secretar PRM PREZENT 
5 Drăguş Radu Cătălin  - secretar PD PREZENT 
6 Borbely Laszlo -  ministru delegat UDMR ABSENT 
7 Cazan Romeo Gheorghe Leonard PSD PREZENT 
8 Dragomir Gheorghe PNL PREZENT 

10 Erdei Doloczki Istvan UDMR PREZENT 
11 Grigore Dan Independent PREZENT 
12 Gubandru Aurel PSD PREZENT 
13 Guşă Cosmin Horea Independent ABSENT 
14 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 

 Iordache Graţiela Denisa PD PREZENT 
15 Manda Iulian Claudiu PSD PREZENT 
16 Marin Constantin PSD PREZENT 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

17 Martin Eduard Stelian PSD PREZENT 
18 Merka Adrian Miroslav Minorităţi PREZENT 
19 Mocanu Alexandru PD PREZENT 
20 Muşetescu Tiberiu Ovidiu PSD PREZENT 
21 Nicolăescu Gherghe Eugen - ministru PNL ABSENT 
22 Olărean Aurel PD PREZENT 
23 Ovidenie Costel Independent PREZENT 
24 Popeangă Petre PRM ABSENT 
25 Rusu Mihaela Adriana PSD PREZENT 
26 Ruşeanu Dan Radu PNL PREZENT 
27 Sandu Capră Mihai PNL PREZENT 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 


