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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de 1 aprilie 2009 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 1 aprilie 2009 între orele 8,00 – 16,30. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 
legislative: 

RAPOARTE 
 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.53/2008 privind modificarea şi completarea Legii 
nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi 
pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor 
de terorism. (PLx541/2008) - Raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

AMÂNAT 
2. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 

nr.289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum 
destinate consumatorilor, persoane fizice.(PLx33/2009) 

AMÂNAT 
3. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 

nr.190/1999 privind Creditul ipotecar.(PLx34/2009) 
AMÂNAT 
4. Propunere legislativă pentru acordarea de credite preferenţiale 

pentru studenţi.(PLx71/2009) – Raport comun cu Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui preraport în forma prezentată de Senat. 
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5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi 
gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea 
Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă 
tehnică.(PLx168/2009) – Raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, administrarea teritoriului şi echilibru ecologic 

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

 
AVIZE 

 
6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole 
sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al 
aşezămintelor culturale de drept public.(PLx196/2009) 

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

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime 
garantate.(PLx202/2009) 

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

8. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.230/2008 pentru modificarea unor acte normative în 
domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de 
serviciu.(PLx203/2009) 

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

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2009 privind stabilirea unor competenţe pentru 
ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al 
Guvernului.(PLx205/2009) 

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

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.194/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor.(PLx197/2009) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 
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11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.(PLx204/2009) 

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

12. Propunere legislativă privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale 
pentru Comunicaţii ca autoritate publică autonomă sub control 
parlamentar.(PLx135/2009) 

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

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 
2008 personalului din învăţământ.(PLx1969/2009) 

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

14. Propunere legislativă pentru modificarea art.31 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii 
Private.(PLx132/2009) 

AMÂNTA 
15. Propunere legislativă pentru modificarea punctului 14 al art.7 

din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002 privind 
aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare.(PLx133/2009) 

AMÂNATA 
16. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.163/2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii 
Comerciale "OLTCHIM"- S.A Râmnicu Vâlcea.(PLx53/2009) 

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 + PC PREZENT 
2 Chiţoiu Daniel - vicepreşedinte PNL PREZENT 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

3 Ialomiţianu Gheorghe - vicepreşedinte PD - L PREZENT 
4 Niţu Adrian Henorel - secretar PD - L PREZENT 
5 Nosa Iuliu - secretar PSD + PC PREZENT 
6 Bleotu Vasile  PSD + PC PREZENT 
7 Bud Nicolae PD - L PREZENT 
8 Călian Petru PD - L PREZENT 
9 Ciobanu Gheorghe PD - L PREZENT 

10 Dascălu Constantin PD - L PREZENT 
11 Donţu  Mihai PNL PREZENT 
12 Dragomir Gheorghe PNL PREZENT 
13 Drăghici Mircea - Gheorghe PSD + PC PREZENT 
14 Erdei Doloczki Istvan UDMR PREZENT 
15 Florescu Adrian PD - L PREZENT 
16 Holdiş Ioan PD - L PREZENT 
17 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 
18 Lakatoş Petru UDMR PREZENT 
19 Manda Iulian Claudiu PSD + PC PREZENT 
20 Marian  Dan  Mihai PNL PREZENT 
21 Martin Eduard-Stelian PSD + PC ABSENT 
22 Merka Adrian - Miroslav Minorităţi PREZENT 
23 Militaru Constantin Severus PD - L PREZENT 
24 Mocanu Adrian PSD + PC ABSENT 
25 Nechifor Cătălin - Ioan PSD + PC ABSENT 
26 Nicolăescu Gheorghe - Eugen PNL ABSENT 
27 Petrescu Petre PSD + PC PREZENT 
28 Popeangă Vasile PSD + PC PREZENT 
29 Turea Răzvan PSD + PC PREZENT 
30 Uioreanu Horea Dorin PNL PREZENT 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Viorel ŞTEFAN 

 
 

Expert parlamentar 
Vasilica Popa 
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