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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

 
din ziua de  24 mai 2011 

 
 

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

ziua de 24 mai  2011,  între orele 1400 – 1900. 
 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 

legislative: 
I. FOND 

 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.5/2010 pentru modificarea art. III alin.(1) din Ordonanţa Guvernului 
nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei 
sociale.(PLx185/2010) – Raport înlocuitor la cererea de reexaminare a 
Preşedintelui României 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea raport înlocuitor de admitere a cererii de reexaminare a 
Preşedintelui României şi de respingere  a  legii. 

2. 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 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

Bucureşti,   01.06.2011 
Nr. 22/255 



va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al 
OCDE – CSTAT.(PLx121/2011) – Raport suplimentar 

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

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar 
de înţelegere (al patrulea addendum la Memorandumul de înţelegere) între 
Uniunea Europeană şi România, semnat la Bruxelles, la 8 aprilie 2011 şi la 
Bucureşti, la 1 aprilie 2011, la Memorandumul de înţelegere dintre 
Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 
23 iunie 2009.(PLx324/2011) 

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

4. 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 

AMÂNAT. 
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.17/2011 privind administrarea creanţelor bugetare 
reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de 
angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sistemului 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă.(PLx195/2011) – Raport comun cu Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

AMÂNAT. 
6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 

nr.111/24 oct.2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi 
valorificarea activelor bancare neperformante.(PLx214/2011) 

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

7. Propunere legislativă privind taxa de solidaritate aplicată 
instituţiilor financiare şi instituţiilor de credit.(PLx215/2011) 

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

8. Propunere legislativă privind funcţionarea Birourilor de 
Credit.(PLx224/2011) – Raport comun cu Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 

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



9. Propunere legislativă privind scutirea de la plata impozitului pe 
salariu pentru angajatorii care încadrează şomeri şi persoane în căutarea 
unui loc de muncă.(PLx231/2011) 

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

10. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.571 
privind Codul fiscal.(PLx232/2011)  

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

 
II. AVIZE 

 
11. 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 unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz  favorabil. 

12. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei 
Muncii.(PLx210/2011) 

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

13. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor 
nr.107/1996.(PLx211/2011) 

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

14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei 
rutiere şi destinaţia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu 
atribuţii de inspecţie şi control în urma aplicării sancţiunilor 
contravenţionale specifice activităţii de transport rutier.(PLx219/2011) 

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

15. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.40 din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap.(PLx221/2011) 

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

16. Propunere legislativă pentru modificarea art.40 alin.(1) din 
Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap.(PLx227/2011) 



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

17. Propunere legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional 
„Constantin Brâncuşi”.(PLx229/2011) 

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

18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice.(PLx230/2011) 

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

19. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.260 din 
04/11/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva 
cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor.(PLx257/2011) 

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

20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea 
grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi 
silvice.(PLx251/2011) 

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

21. Proiect de Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite 
victimelor regimului totalitar comunist.(PLx244/2011) 

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

22. Propunere legislativă privind regimul special 
maritim.(PLx259/2011) 

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

23. Propunere legislativă privind completarea OUG nr.100/2008 
pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi 
alte drepturi de asigurări sociale.(PLx319/2011) 

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

24. Propunere legislativă pentru stimularea înfiinţării de 
întreprinderi micro, mici şi mijlocii în mediul rural, în domeniul producţiei 
agroalimentare.(PLx260/2011) 

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



25. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.48² 
Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale.(PLx318/2011) 

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

26. Propunere legislativă privind completarea articolului 45 din 
Legea nr.85/2003, Legea minelor.(PLx285/2011) 

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

27. Propunere legislativă privind modificarea art.9, art.19 alin.(4), 
art.22 alin.(1), art.23, art. II alin.(1) şi alin.(2) şi abrogarea art.21 din 
Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.744/2 
nov. 2009.(PLx276/2011) 

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

28. Propunere legislativă privind standardele de cost în domeniul 
diagnosticului clinic de laborator.(PLx279/2011) 

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

29. Propunere legislativă privind protejarea şi susţinerea apărătorilor 
drepturilor omului.(PLx277/2011) 

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

30. Propunere legislativă pentru modificarea art.22 alin.(1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru 
reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările 
ulterioare.(PLx275/2011) 

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

31. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/1992 
privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din 
fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de 
stat.(PLx271/2011) 

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

32. Propunere legislativă pentru modificarea Legii privind 
asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de 



teren sau inundaţiilor nr.260/2008, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.757/10.XI.2008.(PLx270/2011) 

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

33. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie.(PLx268/2011) 

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

 
III. FOND 

 
34. Propunere de directiva a Consiliului de modificare a Directivei 

2003/96/CE privind restructurarea cadrului de impozitare a produselor 
energetice si a electricităţii.(E10) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui proces verbal deoarece se respectă principiul 
subsidiarităţii. 

35. 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. 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avut următoarea prezenţă în 

ziua de şedinţă: 
 

Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

1 Barna Maria Eugenia – preşedinte Independent 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 



Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

12 Drăghici Mircea - Gheorghe PSD  ABSENT 
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 Burlacu 
Cristian Ion 

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 ABSENT 
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 
31 Stroe Mihai PD – L PREZENT 
32 Ştefan Viorel PSD ABSENT 
33 Ţintean Ioan PNL ABSENT 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia BARNA 
 
 

 
Expert parlamentar 
Vasilica Popa 
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