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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de 3 octombrie 2007 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de  3 octombrie  2007 între orele 9 – 1030. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege/propuneri 
legislative: 

A. Audierea candidaţilor propuşi ca membri  
ai Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 

 
În conformitate cu dispoziţiile art. 3 şi art. 4 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei 
Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
514/2002, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru politică 
economică din Camerei Deputaţilor împreună cu Comisia pentru buget, 
finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia economică, 
industrii şi servicii din Senat, reunite în ziua de 03.10.2007, au procedat la 
audierea următorilor candidaţi: 

1. Doamna Gabriela Victoria Anghelache – propunere a Grupurilor 
Parlamentare ale P.S.D.; 

2. Doamna Carmen Eugenia Negoiţă – propunere a Grupurilor 
Parlamentare ale P.D.; 

3. Doamna Claudia Cătălina Sava – propunere a Grupurilor 
Parlamentare ale P.C.; 

4. Doamna Dorina Teodora Mihăilescu – propunere a Grupurilor 
Parlamentare ale P.S.D. 

În urma audierilor, cu unanimitate de voturi, Comisiile reunite 
propun Plenului Parlamentului nominalizarea următorilor candidaţi pentru 
următoarele funcţii: 
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1. Doamna Gabriela Victoria Anghelache – preşedinte, reinvestită, 
pentru un mandat de 5 ani, începând cu data de 3 octombrie 2007; 

2. Doamna Carmen Eugenia Negoiţă – vicepreşedinte, pentru un 
mandat de 5 ani, începând cu data de 4 noiembrie 2007; 

3. Doamna Claudia Cătălina Sava – comisar, pentru un mandat de 5 
ani, începând cu data de 3 octombrie 2007; 

4. Doamna Dorina Teodora Mihăilescu – comisar, pentru un mandat 
de 5 ani, începând cu data de 4 noiembrie 2007. 

 
B. I. RAPOARTE 

 
1. Proiectul de buget al Camerei Deputaţilor pe anul 2008.(1079BP)  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât ca 

proiectul de Hotărâre să fie supus spre dezbaterea şi adoptarea Plenului în 
forma prezentată. 

2. Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 321/2006 privind 
regimul acordării finanţărilor nerambursabile programelor, proiectelor sau 
acţiunilor pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a 
organizaţiilor reprezentative ale acestora şi a modului de repartizare şi de 
utilizare a sumei prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe prin 
această activitate.(PLx541/2007) 

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

 
II. AVIZE 

 
3. Proiect de Lege privind înfiinţarea Universităţii "Avram Iancu" 

din municipiul Cluj Napoca.(PLx562/2007)  
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 
4. Proiect de Lege privind derularea în România a proiectelor 

finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate.(PLx505/2007) 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 
5. Proiect de Lege privind medicina şcolară.(PLx504/2007) 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz în forma adoptată de Senat. 
6. Proiect de Lege pentru completarea art. 4 din Legea nr. 82/1992 

privind rezervele de stat, republicată.(PLx599/2007) 



 3

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

7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.102/2004 
privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate 
artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti. 
(PLx509/20007) 

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

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
38/2003. (PLx575/2007) 

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

9. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.7 din 
Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice. 
(PLx569/2007) 

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

10. Propunere legislativă pentru modificarea punctului 8 al 
Articolului unic din Legea nr. 9 din 09.01.2007 pentru modificarea Legii 
nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 30 din 
17.01.2007.(PLx571/2007) 

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

11. Propunere legislativă privind înfiinţarea societăţilor comerciale 
având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor şi comercializarea 
cărnii şi a produselor din carne.(PLx603/2007) 

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

12. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 4 al Legii 
90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea statului sau a 
unităţilor administrativ teritoriale, destinate sediilor partidelor 
politice.(PLx587/2007) 

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

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

ziua de şedinţă: 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele Grupul 

Parlamentar  

1 Gubandru Aurel - 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 Bădălău Nicolae PSD PREZENT 
7 Borbely Laszlo -  ministru delegat UDMR Înlocuit de domnul 

deputat Lakatos Petru 

8 Cazan Romeo Gheorghe Leonard PSD PREZENT 
9 Dragomir Gheorghe PNL PREZENT 

10 Erdei Doloczki Istvan UDMR PREZENT 
11 Grigore Dan PD PREZENT 
12 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 
13 Iordache Graţiela Denisa PD PREZENT 
14 Manda Iulian Claudiu PSD ABSENT 
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 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, 
 

Aurel GUBANDRU 
 
 
 

Întocmit 
consultant parlamentar 
Popa Vasilica 


