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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

 
din zilele de  05 şi 06 aprilie 2011 

 
 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 05 şi 06 aprilie  2011,  între orele 1400 – 1900, respectiv 830 – 1630, 
astfel: 

 
05 aprilie 2011 

 
 

ŞEDINŢĂ COMUNĂ 
CU 

COMISIA PENTRU BUGET,  
FINANŢE,  ACTIVITATE  

BANCARĂ ŞI PIAŢĂ DE CAPITAL 
A SENATULUI 

 
 
Comisiile  au dezbătut: 

 
FOND 

 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 
2010.(PLx863/2010) 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

Bucureşti,   12.04.2011 
Nr. 22/131 
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În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au 
hotărât întocmirea unui raport comun  în forma prezentată de iniţiator. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.104/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2010.(PLx864/2010) 

În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au 
hotărât întocmirea unui raport comun  în forma prezentată de iniţiator. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
al datoriei publice aferente anului 2009.(PLx483/2010) 

În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au 
hotărât întocmirea unui raport comun  în forma prezentată de iniţiator. 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, şi a contului 
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2009.(PLx484/2010) 

În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au 
hotărât întocmirea unui raport comun  în forma prezentată de iniţiator. 

 
 

06 aprilie 2011 
 
 

ŞEDINŢA COMISIEI 
 
 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 

legislative: 
I. FOND 

 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.109/2010 privind unele măsuri financiar-
bugetare.(PLx82/2011) 

AMÂNAT. 
2. 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. 
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3. Propunere legislativă privind modificarea părţii introductive a 
alin.(2¹) al art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal.(PLx243/2010) – Reexaminare la cererea Preşedintelui României 

AMÂNAT. 
4. Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii 
private.(PLx58/2011) – Raport comun cu Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

AMÂNAT. 
5. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.97/2005 pentru 

acordarea de compensaţii cetăţenilor români care n-au beneficiat de 
prevederile Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma 
aplicării tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 
septembrie 1940.(PLx62/2010) 

AMÂNAT. 
6. Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Al 

doilea împrumut pentru politici de dezvoltare) între România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 2 
februarie 2011 şi modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut 
pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 
2009.(PLx128/2011) 

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

Guvernului nr.129/2010 pentru prorogarea aplicării dispoziţiilor art.4 din 
Ordonanţa Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei 
proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora.(PLx134/2011) – 
Raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii 

AMÂNAT. 
8. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.571 

privind Codul fiscal.(PLx346/2010) – Reexaminare la cererea 
Preşedintelui României 

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

Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale.(PLx153/2011) 

AMÂNAT. 
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10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2010 pentru modificarea art.7 alin.(1) pct.2 subpct.2.1 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea 
art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi alte 
măsuri financiar –fiscale.(PLx661/2010) - Reexaminare 

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

 
II. AVIZE 

 
11. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 

Republica Moldova în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 
27 aprilie 2010.(PLx130/2011) 

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

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.123/2010 pentru abrogarea prevederilor Legii nr.130/1999 
privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în 
muncă.(PLx133/2011) 

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

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.126/2010 pentru modificarea alin.(2) şi (4) ale art.6 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri 
pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de 
distribuţie şi furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” - S.A. şi 
„Electrica Oltenia” - S.A.(PLx136/2011) 

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

14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul 
unor operatori economici.(PLx137/2011) 

15. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu 
produse cu dublă utilizare.(PLx143/2011) 

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

16. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la 
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eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate 
pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război.(PLx145/2011) 

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 PREZENT 
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 PREZENT 
28 Petrescu Petre PSD PREZENT 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

29 Popeangă Vasile PSD PREZENT 
30 Steriu Valeriu – Andrei Independent PREZENT 
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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