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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de 10 martie 2009 
 
 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 10 martie 2009 între orele 14,00 – 19,00. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 
legislative: 

I. RAPOARTE 
 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 49/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile 
naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral 
sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome. (PLx 435/2008) 

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

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, a sumelor necesare acoperirii plăţii 
TVA aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor 
privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate 
de Fundaţia Romanian Angel Appeal. (PLx50/2009) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea  unui raport în forma adoptată de Senat. 
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3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.131/2008 pentru completarea art.3 din Ordonanţa 
Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile 
publice finanţate integral din venituri extrabugetare. (PLx114/2009) 

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

Guvernului nr.149/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe 
nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate 
în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare 
teritorială europeană". (PLx120/2009) 

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

Guvernului nr.131/2008 pentru completarea art.3 din Ordonanţa 
Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile 
publice finanţate integral din venituri extrabugetare. (PLx114/2009) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea  unui raport cu amendamente. 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor 
necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE. 
(PLx123/2009) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea  unui raport cu amendamente. 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.169/2008 privind majorarea contribuţiei României la 
realizarea investiţiilor finanţate prin împrumutul extern acordat de Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin Acordul de împrumut 
pentru finanţarea "Proiectului de modernizare a reţelei energetice 
feroviare".(PLx124/2009) 

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

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC 
BANK-S.A. (PLx125/2009) – Raport comun cu Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare 

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

Guvernului nr.188/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor 
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nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, 
precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora. (PLx126/2009) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea  unui raport cu amendamente. 

10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.190/2008 privind efectuarea plăţii contribuţiei României la 
Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel. (PLx127/2009) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea  unui raport cu amendamente. 

11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.205/2008 privind plata costurilor naţionale de participare la 
proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenţia 
Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA). (PLx128/2009) 

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

 
II. AVIZE 

 
12. Proiect de Lege privind finanţarea de la bugetul de stat a 

Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă. (PLx379/2008) 
În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea  unui aviz negativ. 
13. 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) 

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

Guvernului nr. 175/2008 privind înlocuirea referirilor la "Grupul nr.1" din 
Centrala Termoelectrică Mintia - Deva, cu referirile la  "Grupul 4" din 
Centrala Termoelectrică Mintia - Deva, în vederea executării lucrărilor de 
reabilitare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.214/2000 
privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului 
nr.1 din Centrala Termoelectrică Mintia – Deva. (PLx101/2009) 

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

Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici 
din portofoliu, în vederea depăşirii crizei economice financiare mondiale. 
(PLx107/2009) 
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AMÂNAT 
16. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.215/2008 privind unele măsuri pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional. 
(PLx109/2009) 

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

17. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.145/2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 
substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. (PLx136/2009) 

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

18. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile 
administraţiei publice locale. (PLx137/2009) 

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

Guvernului nr.197/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul sănătăţii. (PLx139/2009) 

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

20. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2008 pentru modificarea şi completarea titlului XI 
"Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. 
(PLx141/2009) 

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

21. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.150/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport. 
(PLx142/2009) 

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

22. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.170/2008 pentru modificarea Legii nr.51/1993 privind 
acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie 
pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum şi 
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pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii. (PLx145/2009) 

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

23. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a 
dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.135/2008 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori 
economici. (PLx151/2009) 

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

24. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.178/2008 privind aprobarea achiziţionării unui teren de 
către Universitatea "Politehnica" din Timişoara. (PLx152/2009) 

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

25. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor 
internaţionale. (PLx153/2009) 

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

26. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.177/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Institutului European din România. (PLx154/2009) 

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

27. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.124/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice 
Universitare.(PLx155/2009) 

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

28. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.168/2008 pentru completarea art.10 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip 
desktop a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional 
de stat.(PLx156/2009) 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea  unui aviz favorabil. 

29. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării 
personalului din sectorul bugetar. (PLx157/2009) 

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

30. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2009 privind aprobarea unor măsuri economico-financiare şi 
organizatorice pentru desfăşurarea activităţii unităţilor sanitare în cadrul 
procesului de reformă şi operaţionalizare. (PLx 160/2009) 

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

31. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.3/2009 privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor 
consulare.(PLx161/2009) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate 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 
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 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

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 PREZENT 
22 Merka Adrian - Miroslav Minorităţi PREZENT 
23 Militaru Constantin Severus PD - L PREZENT 
24 Mocanu Adrian PSD + PC PREZENT 
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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