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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de  15 iunie 2011 
 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 15 iunie  2011,  între orele 1100 – 1700. 

 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 

legislative: 
I. PROIECTE DE OPINIE  

PENTRU  
COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 

 
1. Propunere de Directivă privind o bază consolidată comună de 

impozitare a societăţilor comerciale (CCCTB).(E3/2011) 
AMÂNAT 
2. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 

privind contractele de credit pentru proprietăţi rezidenţiale 
(COM(2011)142).(E8/2011) 

AMÂNAT 
3. Propunere de directiva a Consiliului de modificare a Directivei 

2003/96/CE privind restructurarea cadrului de impozitare a produselor 
energetice si a electricităţii.(E10/2011) 

AMÂNAT 
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II. AVIZE 
 

4. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării 
programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale 
şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea 
unitară a dispoziţiilor legale.(PLx374/2011) 

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

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică.(PLx377/2011) 

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

6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2011, a educaţiei naţionale.(PLx239/2011) 

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

7. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.36/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.116/2006 privind protecţia socială acordată 
persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a 
restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, 
companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, 
precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate 
autorităţilor administraţiei publice locale.(PLx379/2011) 

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

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante şi a Legii nr.186/2000 
privind aderarea României la Convenţia internaţională pentru protecţia 
noilor soiuri de plante.(PLx383/2011) 

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

9. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie 
civilă.(PLx385/2011) 

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



 3

III. FOND 
 
10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare.(PLx369/2011) 

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

11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.672/2002 privind auditul public intern.(PLx31/2011) – Raport 
suplimentar 

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

12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la 
plată.(PLx328/2011) 

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

Guvernului nr.30/2011 privind adoptarea unor măsuri de implementare a 
sistemului naţional de plată a taxelor şi impozitelor utilizând cardul 
bancar.(PLx355/2011) 

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

Guvernului nr.28/2011 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare a infrastructurii.(PLx354/2011) – Raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

În urma dezbaterilor, Comisii, cu majoritate de voturi, au hotărât 
întocmirea unui raport comun în forma adoptată de Senat. 

15. Proiect de Lege privind modificarea modului de calcul a 
impozitului pe autovehicule.(PLx347/2011) – Raport comun cu Comisia 
pentru industrii şi servicii 

AMÂNAT 
16. Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la 

organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând 
instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare.(PLx687/2010) – 
Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

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

Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
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nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-
fiscal.(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 
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 ABSENT 
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 
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 Ştefan Viorel PSD PREZENT 
33 Ţintean Ioan PNL ABSENT 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia BARNA 
 
 

 
 
 
 
Expert parlamentar 
Vasilica Popa 
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