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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

 
din ziua de 31 martie 2010 

 
 
 

 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 31  martie 2010  între orele 8,30  – 12,30. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 

legislative: 
I. FOND 

 
1. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(30) al art.4 din 

Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea 
asigurărilor.(PLx292/2009) 

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

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative.(PLx544/2009) – Raport comun cu Comisia pentru politică 
economică reformă şi privatizare 

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

3. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul 
finanţelor publice.(PLx49/2010) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 
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4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
571/2003 privind codul fiscal.(PLx55/2010) 

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

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571, din 22 decembrie 2003, privind Codul Fiscal.(PLx56/2010) 

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

6. Propunere legislativă privind completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare.(PLx58/2010) 

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

7. Propunere legislativă "Legea responsabilităţii fiscal-
bugetare".(PLx73/2010) 

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

8. Propunere legislativă "Legea responsabilităţii fiscal-
bugetare".(PLx74/2010) 

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

9. Propunere legislativă privind combaterea plăţilor întârziate de 
către autorităţile şi instituţiile publice.(PLx82/2010) 

AMÂNAT 
10. Propunere legislativă privind instituirea unui cadru unic cu 

privire la declaraţiile privind evidenţa nominală a salariaţilor şi a sumelor 
datorate către Bugetul General Consolidat (Legea Ghişeului 
Unic).(PLx86/2010) 

AMÂNAT 
 

II. AVIZE 
 

11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei.(PLx64/2010) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 

12. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei.(PLx81/2010) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 
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13. Proiect de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o 
cotă-parte din creditul acordat de Guvernul SUA în baza programului CCC 
- Legea publică nr.480/1992, precum şi a altor costuri externe aferente 
acestei cote-părţi.(PLx53/2010) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 

14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de 
stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010.(PLx69/2010) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 

15. Proiect de Lege pentru completarea art.4 alin.(1) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.85/2008 privind stimularea 
investiţiilor.(PLx84/2010) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 

16. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale.(PLx83/2010) 

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

17. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.273/2009 
pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi 
alte drepturi de asigurări sociale.(PLx88/2010) 

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

18. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.273/2009 
pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi 
alte drepturi de asigurări sociale.(PLx89/2010) 

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

19. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobate prin 
Legea nr.155/2009.(PLx90/2010) 

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

20. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 
nr.340/2004, republicată, privind prefectul şi instituţia 
prefectului.(PLx87/2010) 
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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: 
 

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 Bleotu Vasile  PSD + PC PREZENT 
7 Bud Nicolae PD - L PREZENT 
8 Călian Petru PD - L PREZENT 
9 Ciobanu Gheorghe PD - L PREZENT 

10 Dascălu Constantin PD - L PREZENT 
11 Donţu  Mihai PNL PREZENT 
12 Dragomir Gheorghe PNL PREZENT 
13 Drăghici Mircea - Gheorghe PSD + PC PREZENT 
14 Erdei Doloczki Istvan UDMR PREZENT 
15 Florescu Adrian PD - L PREZENT 
16 Holban Titi PNL ABSENT 
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 PD - L ABSENT 
22 Martin Eduard-Stelian PSD + PC PREZENT 
23 Merka Adrian - Miroslav Minorităţi PREZENT 
24 Militaru Constantin Severus PD - L ABSENT 
25 Mocanu Adrian Independent PREZENT 
26 Nechifor Cătălin - Ioan PSD + PC PREZENT 
27 Neculai Marius PD – L PREZENT 
28 Nicolăescu Gheorghe - Eugen PNL PREZENT 
29 Pardău Dumitru PD – L ABSENT 
30 Petrescu Petre PSD + PC PREZENT 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

31 Popeangă Vasile PSD + PC PREZENT 
32 Surupăceanu Mugurel PSD + PC PREZENT 
33 Ţintean Ioan PNL ABSENT 
34 Ţurea Răzvan Independent PREZENT 
35 Uioreanu Horea Dorin PNL ABSENT 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar 
Vasilica Popa 
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