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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de  29 martie 2011 
 
 
 

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

ziua de 29 martie  2011,  între orele 1400 – 1900, astfel: 
 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 

legislative: 
I. FOND 

 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.(PLx708/2010) 
– Raport suplimentar 

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

2. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au 
constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în 
vederea achiziţionării de autoturisme.(PLx643/2010) – Raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

AMÂNAT. 
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.109/2010 privind unele măsuri financiar-
bugetare.(PLx82/2011) 
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AMÂNAT. 
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.116/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi 
pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca observator permanent în cadrul 
Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-
2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru anii următori în care România 
va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al 
OCDE – CSTAT.(PLx121/2011) 

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

5. Proiect de Lege privind gestionarea şi utilizarea fondurilor 
externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru 
obiectivul „Cooperare teritorială europeană”.(PLx73/2011) 

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

6. Proiect de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar 
pentru persoanele din fostele localităţi necooperativizate în perioada 
comunistă, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul de 
contractări şi achiziţii, produse animaliere şi agroalimentare.(PLx76/2011) 

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

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.120/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă.(PLx102/2011) 

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

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.118/2010 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru 
autovehicule.(PLx104/2011) – Raport comun cu Comisia pentru industrii 
şi servicii 

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

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.131/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
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Guvernului nr.39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de 
garantare a depozitelor în sistemul bancar.(PLx105/2011) 

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

10. Proiect de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor 
afectate de construcţia infrastructurii de transport.(PLx575/2009) – Raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

AMÂNAT 
 

II. AVIZE 
 

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.115/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 
mediu.(PLx103/2011) 

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

12. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.118/2010 
privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului 
bugetar.(PLx114/2011) 

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

13. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor de creştere, îngrijire şi educare a copiilor în vârstă 
de 0-3 ani.(PLx66/2011) 

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

14. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor 
sociale.(PLx125/2011) 

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

15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.112/2010 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.(PLx120/2011) 

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

16. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.(PLx123/2011) 



 4

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

 
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 PREZENT 
2 Chiţoiu Daniel - vicepreşedinte PNL PREZENT 
3 Niţu Adrian Henorel - vicepreşedinte PD - L înlocuit de domnul 

Cărare Viorel 
4 Bud Nicolae - secretar PD - L PREZENT 
5 Nosa Iuliu - secretar PSD PREZENT 
6 Bleotu Vasile  PSD 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  PREZENT 
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 ABSENT 
18 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 
19 Lakatoş Petru UDMR PREZENT 
20 Manda Iulian Claudiu PSD PREZENT 

21 Merka Adrian - Miroslav Minorităţi PREZENT 
22 Militaru Constantin Severus PD - L PREZENT 
23 Mocanu Adrian PSD PREZENT 
24 Nechifor Cătălin - Ioan PSD PREZENT 
25 Neculai Marius PD – L PREZENT 

26 Nicolăescu Gheorghe - Eugen PNL PREZENT 
27 Pardău Dumitru PD – L ABSENT 
28 Petrescu Petre PSD PREZENT 
29 Popeangă Vasile PSD PREZENT 
30 Steriu Valeriu – Andrei Independent PREZENT 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

31 Stroe Mihai PD – L PREZENT 
32 Ţintean Ioan PNL PREZENT 
33 Ţurea Răzvan Independent PREZENT 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 

 
Expert parlamentar 
Vasilica Popa 
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