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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de 28 septembrie 2010 
 
 
 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 28  septembrie  2010,  între orele 10,00 – 19,00, astfel : 

 
I. ŞEDINŢA COMISIEI 

 
Comisia a dezbătut următoarele acte normative: 

 
FOND 

 
1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut pentru 

Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul 
Internaţional Bucureşti, între Agenţia Internaţională de Cooperare a 
Japoniei şi România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010.(PLx395/2010) 

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

2. Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind 
vămuirea centralizată, referitoare la distribuirea costurilor de colectare 
naţionale care sunt reţinute atunci când resursele proprii tradiţionale sunt 
puse la dispoziţia bugetului U.E., semnată la Bruxelles la 10 martie 
2009.(PLx396/2010) 
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În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport prezentată de Guvern. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.81/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar 
de înţelegere (al doilea addendum la Memorandumul de înţelegere) între 
Uniunea Europeană şi România, semnat la Bruxelles, la 20 iulie 2010 şi la 
Bucureşti, la 2 august 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre 
Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 
23 iunie 2009.(PLx447/2010) 

AMÂNAT 
4. Proiect de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată 

de autorităţile române la Bucureşti, la 16 iunie 2010, actualizată prin 
scrisoarea suplimentară de intenţie, semnată la Bucureşti, la 29 iunie 2010, 
aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar 
Internaţional din 2 iulie 2010 şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre 
România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de 
intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 
2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar 
Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de 
intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi 
aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar 
Internaţional din 21 septembrie 2009.(PLx448/2010) 

AMÂNAT 
5. Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut şi 

finanţare între KfW, Frankfurt pe Main („KfW”) şi România, reprezentată 
de Ministerul Finanţelor Publice al României („Împrumutat”) şi 
Municipiul Timişoara ("Agenţia de implementare a programului") pentru 
un împrumut de 3.000.000 de euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000 
euro pentru Reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura 
municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, 
respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010.(PLx449/2010) 

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

6. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.14/2009 pentru 
ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului 
financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) 
dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007.(PLx450/2010) 
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În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport prezentată de iniţiator. 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi 
executarea contractelor la distanţă privind serviciile 
financiare.(PLx389/2010) 

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

8. Proiect de Lege privind modificarea unor acte 
normative.(PLx338/2010) 

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

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.252/2003 privind registrul unic de control (PLx313/2010) 

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

10. Proiect de Lege pentru aprobarea unor măsuri de reducere a 
taxelor, impozitelor şi contribuţiilor sociale în vederea creării de noi locuri 
de muncă, creşterii economice şi a menţinerii puterii de 
cumpărare.(PLx687/2009) 

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

Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori.(PLx456/2010) 

AMÂNAT 
AVIZE 

 
12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din 
sectorul bugetar.(PLx357/2010) 

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

13. Proiect de Lege privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
microîntreprinderilor ce oferă spre consum produse obţinute exclusiv prin 
mijloace proprii.(PLx364/2010) 

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

14. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, 
republicată.(PLx381/2010) 
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În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 

15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate.(PLx384/2010) 

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

16. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 
privind procedura insolvenţei.(PLx439/2010) 

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

17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei.(PLx440/2010) 

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

18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei.(PLx438/2009) 

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

19. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale.(PLx421/2010) 

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

20. Proiect de Lege pentru îngrijirea copilului 
preşcolar.(PLx415/2010) 

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

21. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.17/2000 privind 
asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată.(PLx424/2010) 

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

22. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Organizaţia Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) privind statutul 
de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 
2010.(PLx397/2010) 

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

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
Comisiile au dezbătut următoarele acte normative: 

 
FOND 

 
1. Proiect de Lege pentru abrogarea Cap. IV din Legea nr.329/2009 

privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 
cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea 
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional.(PLx301/2010) 

2. Proiect de Lege pentru abrogarea Cap. IV din Legea nr.329/2009 
privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 
cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea 
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional.(PLx302/2010) 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.329 din 5 
noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 
respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional.(PLx347/2010) 

Având acelaşi obiect de reglementare cele 3 acte normative au fost 
discutate împreună. 

În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu unanimitate de voturi, au 
hotărât adoptarea propunerii legislative cu nr. PLx 347/2010 şi 
respingerea proiectelor de Lege cu nr. PLx301/2010 şi nr.     
PLx302/2010. 

4. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.329/2009 
privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 
cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea 
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional. 
(PLx476/2010) 

În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au 
hotărât întocmirea unui raport comun de respingere. 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-
bugetare.(PLx102/2010) 
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În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au 
hotărât întocmirea unui raport comun cu amendamente. 

6. Propunere legislativă privind Programul de solidaritate socială în 
favoarea pensionarilor cu venituri reduse.(PLx198/2010) 

În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au 
hotărât întocmirea unui raport comun de respingere. 

7. Propunere legislativă pentru susţinerea creşterii natalităţii. 
(PLx474/2010) 

În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au 
hotărât întocmirea unui raport comun de respingere. 
 

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 Niţu Adrian Henorel - vicepreşedinte PD - L PREZENT 
4 Bud Nicolae - secretar PD - L PREZENT 
5 Nosa Iuliu - secretar PSD + PC PREZENT 
6 Bleotu Vasile  PSD + PC ABSENT 

7 Călian Petru PD - L ABSENT 
8 Ciobanu Gheorghe PD - L înlocuit de domnul 

Marius Dugulescu 

9 Dascălu Constantin PD - L PREZENT 
10 Donţu  Mihai PNL PREZENT 
11 Dragomir Gheorghe PNL PREZENT 
12 Drăghici Mircea - Gheorghe PSD + PC 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 Înlocuit permanent de 

domnul Cărare Viorel

18 Ignat Miron Minorităţi ABSENT 
19 Lakatoş Petru UDMR PREZENT 
20 Manda Iulian Claudiu PSD + PC PREZENT 

21 Marian  Dan  Mihai PD - L PREZENT 
22 Martin Eduard-Stelian PSD + PC PREZENT 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

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