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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de 06 şi 07 martie 2007 
 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de  06 şi 07 martie 2007 între orele 1400 – 1900, respectiv  930 – 1630. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/propuneri 
legislative: 

I. RAPOARTE 
 
1. Proiect de Lege pentru ratificarea unor Convenţii şi Acorduri 

privind impunerea veniturilor din economii şi schimbul automat de 
informaţii referitoare la astfel de venituri.(PLx105/2007) 

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

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului 
fiscal, republicată.(PLx 981/2006) 

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

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale 
instrucţiunilor publice, stabilite prin titluri executorii.(PLx 45/2007) 

Amânat 
4. Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care 

au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni CEC - SA în 
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vederea achiziţionării de autoturisme Dacia.(PLx 829/2006) – Raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

Amânat 
5. Propunere legislativă privind acordarea drepturilor băneşti 

cuvenite persoanelor care deţineau - la data de 1 martie 1990- economii la 
CEC sub formă de obligaţiuni şi carnete de economii, inclusiv a 
depozitelor pentru obţinerea unui autoturism.(PLx 907/2006) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea raport de respingere. 

6. Propunere legislativă privind utilizarea veniturilor obţinute din 
privatizarea Băncii Comerciale Române şi Casei de Economii şi 
Consemnaţiuni.(PLx 940/2006) 

Amânat 
 

II. AVIZE 
 
7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea anexei la 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.164/2005 privind diminuarea valorii 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării 
valorii rămase neamortizate de către Compania Naţională de Transport al 
Energiei Electrice "Transelectrica" -S.A.(PLx 86/2007) 

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

8. Propunere legislativă pentru instituirea în drepturi a familiilor de 
pensionari beneficiari ai facilităţilor reglementate de OUG nr.71/2004, 
aprobată prin Legea nr.565/2004.(PLx 89/2007) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 

9. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Decretului - Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri.(PLx 78/2007) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului 
public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi 
recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.(PLx 77/2007) 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 

11. Propunere legislativă privind organizarea unei societăţi de profil 
pentru distribuţia apei potabile şi canalizare în regiunile rurale.(PLx 
75/2007) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 

12. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.189 din 2 
noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 
pentru modificarea şi completarea Decretului - lege nr.118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu 
modificările ulterioare.(PLx 80/2007) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 

13. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 
construcţiilor existente.(PLx 72/2007) 

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

14. Proiect de Lege privind voucherele de vacanţă.(PLx 31/2007) 
În urma dezbaterilor, comisia, cu 5 voturi pentru 13 împotrivă şi 2 

abţineri, a hotărât întocmirea unui aviz de respingere. 
 
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 ABSENT 
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 Înlocuit de domnul 

deputat Lakatos Petru
7 Cazan Romeo Gheorghe Leonard PSD PREZENT 
8 Dragomir Gheorghe PNL PREZENT 
9 Erdei Doloczki Istvan UDMR PREZENT 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

10 Grigore Dan Independent PREZENT 
11 Gubandru Aurel PSD PREZENT 
12 Ignat Miron Minorităţi ABSENT 
13 Iordache Graţiela Denisa PD PREZENT 
14 Manda Iulian Claudiu PSD PREZENT 
15 Marin Constantin PSD PREZENT 
16 Martin Eduard Stelian PSD PREZENT 
17 Merka Adrian Miroslav Minorităţi PREZENT  
18 Mocanu Alexandru PD PREZENT 
19 Muşetescu Tiberiu Ovidiu PSD PREZENT 
20 Nicolăescu Gherghe Eugen - ministru PNL ABSENT 
21 Nicula Vasile Cosmin PSD PREZENT 
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 


