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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

 
din zilele de  23, 24 şi 25 noiembrie 2010 

 
 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 23, 24 şi 25  noiembrie  2010,  între orele 1400 – 1900, 830 – 1630, 
respectiv 0830 – 1230, astfel: 
 

23 noiembrie 2010 
 

Comisia  a dezbătut: 
FOND 

 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori.(PLx456/2010) 

Membrii comisiei, în prezenţa invitaţilor, au continuat dezbaterile 
asupra acestui act normativ, urmând ca acestea să fie finalizate într-o 
şedinţă viitoare. 

24 noiembrie 2010 
 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 
legislative: 

I. FOND 
 

1. Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

Bucureşti,   9.12.2010 
Nr. 22/712 
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programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar 
nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România 
Republicii Moldova, semnat la Bucureşti, la 27 aprilie 2010, şi a 
Protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău, la 23 septembrie 
2010.(PLx534/2010) 

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

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.52/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi 
gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea 
Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă 
tehnică.(PLx538/2010) 

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

3. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.56 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx502/2010) 

AMÂNAT 
4. Propunere legislativă pentru modificarea OG 92/2003 privind 

Codul de Procedură Fiscală.(PLx511/2010) 
AMÂNAT 
5. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al 

articolului 120 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală.(PLx512/2010) 

AMÂNAT 
6. Propunere legislativă privind modificarea alineatului (7) al 

articolului 284 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul 
Fiscal.(PLx513/2010) 

AMÂNAT 
7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul Fiscal.(PLx514/2010) 
AMÂNAT 

 
II. AVIZE 

 
8. Propunere legislativă privind reglementarea contractelor de 

întreţinere a infrastructurii rutiere din România.(PLx558/2010) 
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz favorabil. 
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9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică.(PLx530/2010) 

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

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.51 al 
Legii nr.422 din 18/07/2001 cu modificările şi completările ulterioare, 
privind protejarea monumentelor istorice.(PLx532/2010) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 

11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.83/2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la 
art.42 alin.(3) lit.h) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru 
scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor 
obiective de interes naţional, judeţean şi local.(PLx539/2010) 

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

12. Proiect de Lege privind acordarea formelor de sprijin financiar 
restante în sectorul vegetal.(PLx541/2010) 

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

13. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.6 din 
Legea creditului agricol pentru producţie nr.150/2003.(PLx545/2010) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 

14. Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea 
nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale 
în agricultură.(PLx546/2010) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 

15. Proiect de Lege pentru abrogarea unor reglementări din 
domeniul ajutorului de stat în agricultură.(PLx548/2010) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 

16. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.139/2000 privind 
activitatea de meteorologie, republicată.(PLx549/2010) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 
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17. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor 
comerciale.(PLx553/2010) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 

18. Proiect de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea 
nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.(PLx619/2010) 

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

19. Propunere legislativă privind transmiterea către Consiliul Local 
al Sectorului 2 din Municipiul Bucureşti a dreptului de administrare a unui 
bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei 
Naţionale „Apele Române”.(PLx559/2010) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 

20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.330/2009 - Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare.(PLx564/2010) 

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

21. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.(PLx569/2010) 

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

22. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330 din 
05/11/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice.(PLx570/2010) 

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

23. Proiect de Lege pentru modificarea art.31 din Legea securităţii 
şi sănătăţii în muncă nr.319/2006.(PLx555/2010) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 

24. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.260/2008 
privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren sau inundaţiilor.(PLx579/2010) 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 

25. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot 
fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor 
criminalistice, precum şi al Legii nr.567/2004 privind statutul personalului 
de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă 
acestea.(PLx590/2010) 

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

26. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute 
de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit 
la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de 
persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 
nr.341/2004.(PLx593/2010) 

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

27. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.60/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.63/2007 privind regimul veniturilor încasate de 
autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor 
din cadrul proiectelor ex. - ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea 
Europeană.(PLx598/2010) 

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

28. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.65/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe.(PLx600/2010) 

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

29. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în 
subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa.(PLx601/2010) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 
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30. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu 
finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală.(PLx602/2010) 

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

 
FOND 

 
După finalizarea punctelor de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 

au continuat dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de 
credit pentru consumatori.(PLx456/2010), în prezenţa invitaţilor, urmând 
ca acestea să fie finalizate într-o şedinţă viitoare. 

 
25 noiembrie 2010 

 
Membrii comisiei, în prezenţa invitaţilor, au continuat dezbaterile 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori.(PLx456/2010), urmând ca acestea să fie finalizate într-o 
şedinţă viitoare. 

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

zilele de şedinţă: 
 

Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

1 Ştefan Viorel - preşedinte PSD + PC PREZENT 
2 Chiţoiu Daniel - vicepreşedinte PNL PREZENT 
3 Niţu Adrian Henorel - vicepreşedinte PD - L PREZENT 
4 Bud Nicolae - secretar PD - L PREZENT 
5 Nosa Iuliu - secretar PSD + PC PREZENT 
6 Bleotu Vasile  PSD + PC PREZENT 

7 Călian Petru PD - L PREZENT 
8 Ciobanu Gheorghe PD - L PREZENT 

9 Dascălu Constantin PD - L PREZENT 
10 Donţu  Mihai PNL PREZENT 
11 Dragomir Gheorghe PNL PREZENT 
12 Drăghici Mircea - Gheorghe PSD + PC PREZENT 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

13 Erdei Doloczki Istvan UDMR PREZENT 
14 Florescu Adrian PD - L PREZENT 
15 Holban Titi PNL PREZENT 
16 Holdiş Ioan PD - L PREZENT 
17 Ialomiţianu Gheorghe - ministru PD - L Înlocuit permanent de 

domnul Cărare Viorel

18 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 
19 Lakatoş Petru UDMR PREZENT 
20 Manda Iulian Claudiu PSD + PC PREZENT 

21 Marian  Dan  Mihai PD - L Înlocuit de domnul 
Burlacu Cristian 

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 ABSENT 
27 Neculai Marius PD – L PREZENT 
28 Nicolăescu Gheorghe - Eugen PNL PREZENT 
29 Pardău Dumitru PD – L Înlocuit de doamna  

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

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar 
Vasilica Popa 
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