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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de 20 aprilie 2010 
 
 
 

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

ziua de 20  aprilie 2010  între orele 10,00  – 14,00. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 

legislative: 
I. FOND 

 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.128/2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor 
bugetare.(PLx194/2007) 

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

2. Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare 
pentru IMM-urile din industria berii.(PLx 723/2007) - Raport suplimentar 
Cerere de reexaminare 

În urma reexaminării, Comisia, cu majoritate de voturi, propune 
Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea Legii privind aprobarea unor 
măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii, 
reexaminată la cererea Preşedintelui României, cu amendamentele din 
Anexă. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-
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bugetare.(PLx102/2010) – Raport comun cu Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială  

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

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările 
ulterioare.(PLx148/2010) 

AMÂNAT 
5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război.(PLx149/2010) - Raport comun cu 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

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

6. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a 
sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii 
contractuali.(PLx119/2010) 

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

7. Propunere legislativă privind stingerea creanţelor reprezentând 
impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului de stat şi/sau a creanţelor 
reprezentând contribuţii sociale administrate de Ministerul Economiei şi 
Finanţelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri 
imobile proprietate a debitorilor.(PLx120/2010) 

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

8. Proiect de Lege privind sprijinul acordat de statul român pentru 
intabularea terenurilor agricole şi forestiere aflate în extravilanul 
localităţilor, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a 
proprietăţilor.(PLx133/2010) 

AMÂNAT 
9. Propunere legislativă privind utilizarea monedei 

naţionale.(PLx143/2010) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui raport de respingere. 
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II. AVIZE 
 

10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2010 privind reglementarea unor măsuri de protecţie 
socială pe anul 2010.(PLx118/2010) 

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

11. Propunere legislativă privind măsuri de stimulare a producţiei şi 
a valorificării legumelor şi fructelor în România.(PLx66/2010) 

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

12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor 
categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, 
precum şi alte măsuri în domeniul bugetar.(PLx103/2010) 

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

13. Propunere legislativă privind unele măsuri prealabile lucrărilor 
de construcţie de reţele de transport şi distribuţie energie 
electrică.(PLx109/2010) 

În urma dezbaterilor, ca urmare a supunerii la vot, s-a obţinut 
paritate de voturi: 9 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă. În această situaţie 
s-a reluat votul obţinându-se aceleaşi număr de voturi, motiv pentru care 
nu s-a putut lua o hotărâre. 

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
privind cadastrul şi publicitatea imobiliară nr.7/1996.(PLx99/2010) 

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

15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii de 
aprobare a Ordonanţei nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(PLx126/2010) 

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

16. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.76 din 16 
ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare.(PLx155/2010) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 
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17. Proiect de Lege pentru completarea art.1 alin.(2) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 
creşterii copilului.(PLx134/2010) 

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

18. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.482/2006 privind 
acordarea de trusouri pentru nou-născuţi.(PLx131/2010) 

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

19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18 din 4 martie 2009 privind 
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.(PLx151/2010) 

AMÂNAT 
20. Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.158/2005 

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 
publicată în M.Of. nr.1074/29.noi.2009, cu modificările şi completările 
ulterioare.(PLx139/2010) 

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

ziua de şedinţă: 
 

Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

1 Ştefan Viorel - preşedinte PSD + PC PREZENT 
2 Chiţoiu Daniel - vicepreşedinte PNL PREZENT 
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 Înlocuit de domnul 

deputat Nica Ciprian 

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 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

16 Holban Titi PNL PREZENT 
17 Holdiş Ioan PD - L ABSENT 
18 Ignat Miron Minorităţi ABSENT 
19 Lakatoş Petru UDMR PREZENT 
20 Manda Iulian Claudiu PSD + PC Înlocuit de domnul 

deputat Neacşu Marian 

21 Marian  Dan  Mihai PD - L ABSENT 
22 Martin Eduard-Stelian PSD + PC Înlocuit de domnul 

deputat Pop Georgian

23 Merka Adrian - Miroslav Minorităţi ABSENT 
24 Militaru Constantin Severus PD - L PREZENT 
25 Mocanu Adrian Independent PREZENT 
26 Nechifor Cătălin - Ioan PSD + PC Înlocuit de domnul 

deputat Roman Ioan

27 Neculai Marius PD – L PREZENT 
28 Nicolăescu Gheorghe - Eugen PNL PREZENT 
29 Pardău Dumitru PD – L PREZENT 
30 Petrescu Petre PSD + PC PREZENT 
31 Popeangă Vasile PSD + PC Înlocuit de domnul 

deputat Pâslaru Florin

32 Surupăceanu Mugurel PSD + PC PREZENT 
33 Ţintean Ioan PNL PREZENT 
34 Ţurea Răzvan Independent PREZENT 
35 Uioreanu Horea Dorin PNL PREZENT 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 
 
Expert parlamentar 
Vasilica Popa 
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