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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

 
din ziua de 10 februarie 2009 

 
 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 10 februarie 2009, între orele 1400 – 1900. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 
legislative: 

FOND 
 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.182/2008 pentru ratificarea Contractului de Credit în cadrul 
facilităţii de cofinanţare CSNR între România şi Banca Europeană de 
Investiţii, semnat la Bucureşti, la 24 noiembrie 2008. (PLx12/2009) 

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

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.171/2008 pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea 
financiară pentru anul 2006, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2008. 
(PLx9/2009) 

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

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.185/2008 pentru ratificarea Amendamentului nr.2, convenit 
prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 4 aprilie 2008, la Bucureşti la 30 
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mai 2008 şi la Galaţi la 27 iunie 2008, între Guvernul României, Banca 
Europeană de Investiţii şi Administraţia Fluvială a Dunării de Jos-R.A. 
Galaţi, la Contractul de Finanţare dintre România, Banca Europeană de 
Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de 
Jos"Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului 
Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002.(PLx10/2009) 

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

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.138/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut între 
KfW, Frankfurt am Main (KfW) şi România, semnat la Frankfurt am 
Main, la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucureşti, la 28 decembrie 2007 
pentru finanţarea Programului privind Infrastructura Municipală. 
(PLx2/2009) 

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

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.19/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a 
prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din 
Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în 
gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă. (PLx27/2009) 

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

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum 
şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător. 
(PLx28/2009) 

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

7. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în 
domeniul programării cheltuielilor publice. (PLx 656/2008)  

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

8. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2007 privind exceptarea de la plată a taxelor şi a altor 
sume prevăzute de art. 92 alin (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, 
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de art. 55, 56, şi 58 din Legea nr. 26/1996- Codul silvic şi ale art. 24 alin. 
(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului 
silvic şi administrarea fondului forestier naţional, precum şi adoptarea unor 
măsuri pentru întocmirea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor necesare 
pentru scoaterea terenurilor destinate construcţiei de drumuri de interes 
naţional din circuitul agricol şi, respectiv, din fondul naţional silvic. 
(PLx663/2007) - Raport comun cu Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice - Reexaminare 

În urma reexaminării, Comisiile, cu unanimitate de voturi, au 
hotărât întocmirea unui raport suplimentar în forma adoptată de Senat. 

9. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale. (PLx395/2008) - Raport 
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic 

AMANAT 
10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.273 din 29 

iunie 2006 privind finanţele publice locale. (PLx505/2008) - Raport comun  
cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic 

În urma dezbaterilor, Comisiile, cu majoritate de voturi, au hotărât 
întocmirea unui raport comun  de respingere. 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale. (PLx521/2008) - Raport 
comun  cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic 

În urma dezbaterilor, Comisiile, cu majoritate de voturi, au hotărât 
întocmirea unui raport comun  de respingere. 

12. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006 
privind finanţele publice locale. (PLx530/2008) - Raport comun  cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic 

AMĂNAT 
13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul fiscal. (PLx810/2007) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui raport de respingere. 
14. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (6) al 

articolului 258 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal. 
(PLx824/2007) 
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În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 

15. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.57 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal. (PLx39/2008) 

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

16. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal. (PLx 40/2008) 

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

17. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.176 
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. (PLx66/2008) 

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

18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. (PLx92/2008) 

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

19. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii 
163/2005 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571 privind Codul 
fiscal. (PLx148/2008) 

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

20. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 
571 privind Codul fiscal. (PLx149/2008) 

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

21. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal. (PLx315/2008) 

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

22. Proiect de Lege pentru abrogarea art.2141 - 2143 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal. (PLx380/23008) – Raport comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 
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23. Proiect de Lege pentru abrogarea Capitolului II1 al Titlului VII 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. (PLx386/2008) – Raport 
comun cu Comisia pentru industrii şi servicii  

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

24. Propunere legislativă pentru completarea articolului 201 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. (PLx393/2008) 

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

25. Propunere legislativă privind completarea anexei 1 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal. (PLx441/2008) 

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

26. Propunere legislativă pentru abrogarea Capitolului II1 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal. (PLx442/2008) – Raport comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii 

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

27. Propunere legislativă de modificare şi completarea Anexei 4.1 la 
Titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.110/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal. (PLx447/2008) – Raport comun cu Comisia pentru industrii 
şi servicii 

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

28. Propunere legislativă de modificare a Ordonanţei de Urgenţă 
nr.110 din 21/12/2006 privind modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal. (PLx448/2008) – Raport comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii 

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

29. Propunere legislativă de modificare si completare a Legii nr.571 
privind Codul fiscal. (PLx449/2008) 

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

30. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal. (PLx450/2008) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 
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31. Propunere legislativă privind completarea articolului 2141 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.110/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. (PLx37/2009) 

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

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

ziua de şedinţă: 
 

Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

1 Ştefan Viorel - preşedinte PSD + PC PREZENT 
2 Chiţoiu Daniel - vicepreşedinte PNL PREZENT 
3 Ialomiţianu Gheorghe - vicepreşedinte PD - L PREZENT 
4 Niţu Adrian Henorel - secretar PD - L PREZENT 
5 Nosa Iuliu - secretar PSD + PC PREZENT 
6 Bălan Ioan PD - L PREZENT 
7 Bleotu Vasile  PSD + PC PREZENT 
8 Bud Nicolae PD - L PREZENT 
9 Călian Petru PD - L PREZENT 

10 Ciobanu Gheorghe PD - L PREZENT 
11 Dascălu Constantin PD - L PREZENT 
12 Donţu  Mihai PNL PREZENT 
13 Dragomir Gheorghe PNL PREZENT 
14 Drăghici Mircea - Gheorghe PSD + PC PREZENT 
15 Erdei Doloczki Istvan UDMR PREZENT 
16 Florescu Adrian PD - L PREZENT 
17 Holdiş Ioan PD - L PREZENT 
18 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 
19 Lakatoş Petru UDMR PREZENT 
20 Manda Iulian Claudiu PSD + PC PREZENT 
21 Marian  Dan  Mihai PNL PREZENT 
22 Martin Eduard-Stelian PSD + PC PREZENT 
23 Merka Adrian - Miroslav Minorităţi PREZENT 
24 Militaru Constantin Severus PD - L PREZENT 
25 Mocanu Adrian PSD + PC PREZENT 
26 Nechifor Cătălin - Ioan PSD + PC PREZENT 
27 Nicolăescu Gheorghe - Eugen PNL PREZENT 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

28 Petrescu Petre PSD + PC PREZENT 
29 Popeangă Vasile PSD + PC PREZENT 
30 Turea Răzvan PSD + PC PREZENT 
31 Uioreanu Horea Dorin PNL PREZENT 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 
 

Expert parlamentar 
Popa Vasilica 
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