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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

 
din ziua de  12 februarie 2012 

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

ziua de 12 februarie  2012,  între orele 1400 – 1900. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 

legislative: 
I. FOND 

 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanție între 
România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat 
la București, la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporție de 
100% a obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea 
financiară a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A. și Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de până la 
175.000.000 euro.(PLx8/2013) 

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

2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 
actualizată privind Codul fiscal.(PLx370/2012) 

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

3. Propunere legislativă privind amnistia fiscală pentru 
pensionari.(PLx420/2012) 

În urma dezbaterilor Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 
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4. Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.133/2010 
pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca 
Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din 
București - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, 
tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la București la 12 
noiembrie 2009.(PLx470/2012) 

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

 
II. AVIZE 

 
5. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a 
statului sau a unităților administrativ - teritoriale, destinate sediilor 
partidelor politic.(PLx393/2012) 

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

6. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.(PLx395/2012) 

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

7. Propunere legislativă privind modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea 
performanței energetice a blocurilor de locuințe.(PLx398/2012) 

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

8. Propunere legislativă privind modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr.7 din 19 ianuarie 2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din 
spațiul rural, aprobată prin Legea nr.71/2007.(PLx419/2012) 

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

9. Propunere legislativă pentru declararea de rezervaţie arheologică 
şi bun de utilitate publică de interes naţional a unor zone din teritoriul 
localităţilor Sarmizegetusa, Mintia-Veţel şi a Complexului cetăţilor clasice 
din Munţii Orăştiei-Costeşti-Cetăţuie; Cetăţuia Înaltă; Ciocuţa; Costeşti-
Blidaru; Foieragu; Vârful lui Hulpe; Feţele Albe; Grădiştea Muncelului; 
Piatra Roşie - judeţul Hunedoara.(PLx434/2012) 

În urma dezbaterilor Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 
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10. Proiect de Lege privind completarea legii nr.95/1997 privind 
declararea complexului „Memorialul victimelor comunismului și al 
rezistenței –Sighet” ca ansamblu de interes național.(PLx438/2012) 

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

11. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și 
acvacultura.(PLx439/2012) 

AMÂNAT 
12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.29/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/2011 pentru modificarea 
Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate 
privat.(PLx456/2012) 

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

13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.39/2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea 
publică a statului.(PLx457/2012) 

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

14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.35/2012 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul sanitar.(PLx460/2012) 

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

15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.45/2012 pentru completarea art.1 al Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului 
și Privatizării în Industrie.(PLx462/2012) 

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

16. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.46/2012 privind modificarea Titlului I al Legii nr.35/2008 
pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației 
publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și unele măsuri pentru 
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buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Camera Deputaților și 
Senat din anul 2012.(PLx463/2012) 

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

17. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.49/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de 
încurajare a consumului de fructe proaspete în școli.(PLx465/2012) 

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

18. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.52/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și 
a unor baze sportive din spațiul rural.(PLx466/2012) 

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 

ziua de şedinţă: 
 

Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele 
Grupul 

parlamentar 
 

1 Ruşanu Dan-Radu - președinte PNL PREZENT 

2 Manda Iulian-Claudiu - vicepreședinte PSD PREZENT 

3 Ştefan Viorel - vicepreședinte PSD PREZENT 

4 Dragomir Gheorghe - secretar PNL PREZENT 

5 Paul Maria-Andreea - secretar PDL PREZENT 

6 Bleotu Vasile PSD PREZENT 

7 Chiţoiu Daniel - ministru PNL Înlocuit permanent de 
domnul Nicu Marcu 

8 Ciobanu Gheorghe PSD PREZENT 

9 Cocei Erland PNL PREZENT 

10 Cosma Vlad-Alexandru PSD PREZENT 

11 Cristea Aurelia PSD PREZENT 

12 Cupă Ion PDL PREZENT 

13 Dascălu Constantin PDL  PREZENT 

14 Diaconu Adrian-Nicolae PP - DD PREZENT 

15 Doboş Anton PNL PREZENT 

16 Donţu Mihai Aurel PNL PREZENT 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele 
Grupul 

parlamentar 
 

17 Dumitru Ioana-Jenica PP - DD PREZENT 
18 Erdei-Dolóczki István UDMR PREZENT 
19 Hărău Eleonora-Carmen PNL PREZENT 

20 Hulea Ioan PP - DD PREZENT 

21 Iacob-Ridzi Monica-Maria PP - DD PREZENT 

22 Ialomiţianu Gheorghe PDL PREZENT 

23 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 

24 Merka Adrian-Miroslav Minorităţi PREZENT 

25 Mocanu Adrian PSD PREZENT 

26 Negruţ Cornelia PC PREZENT 

27 Nicolăescu Gheorghe-Eugen - ministru PNL Înlocuit permanent de 
domnul Titi Holban 

28 Nosa Iuliu PSD PREZENT 

29 Petrescu Petre PSD PREZENT 

30 Petric Octavian PSD PREZENT 

31 Popeangă Vasile PSD PREZENT 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dan Radu RUŞANU 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 


