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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de  22 februarie 2011 
 
 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 22 februarie  2011,  între orele 1400 – 1900, astfel: 

 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 

legislative: 
I. FOND 

 
1. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.59/2010 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal.(PLx597/2010) 

AMÂNAT 
2. Propunere legislativă pentru modificarea pct.7 al alin.(2) al 

art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal.(PLx461/2010) 
AMÂNAT 
3. Propunere legislativă privind modificarea alineatului (7) al 

articolului 284 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul 
Fiscal.(PLx513/2010) 

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

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal.(PLx514/2010) 
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În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 

5. Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.160 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx543/2010) 

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

6. Propunere legislativă pentru completarea Legii 571/2003 privind 
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare.(PLx560/2010) 

AMÂNAT 
7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 

privind Codul Fiscal, publicată în M. Of. nr.927 din 23 Decembrie 2003 
(rectificată în M. Of. nr.112 din 06 Februarie 2004), cu modificările şi 
completările ulterioare.(PLx758/2010) 

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

8. Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.109/2009 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal.(PLx816/2010) 

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

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571 din 22/12/2003 privind Codul fiscal.(PLx817/2010) 

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

10. Propunere legislativă privind modificarea Art.160), alin.(2) din 
O.U.G. nr.109/2009 de modificare a Legii nr.571/2003, privind Codul 
fiscal.(PLx818/2010) 

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

11. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 
privind Codul Fiscal, publicată în M.Of. nr.927 din 23 Decembrie 2003 
(rectificată în M.Of. nr.112 din 06 Februarie 2004), cu modificările şi 
completările ulterioare.(PLx849/2010) 

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

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului 
Fiscal.(PLx858/2010) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 
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13. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 
privind Codul Fiscal.(PLx880/2010) 

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

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal.(PLx881/2010) 

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

15. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare.(PLx882/2010) 

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

16. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.(PLx383/2010) 
– Raport suplimentar 

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

17. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.(PLx708/2010) 

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

18. Propunere legislativă pentru modificarea OG 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală.(PLx511/2010) 

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

19. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al 
articolului 120 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală.(PLx512/2010) 

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

20. Propunere legislativă pentru modificarea art.296¹ al Legii 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi a art.220 şi art.223 ale Ordonanţei 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.(PLx757/2010) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 
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21. Proiect de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor 
afectate de construcţia infrastructurii de transport.(PLx575/2009) – Raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

AMÂNAT 
22. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au 
constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în 
vederea achiziţionării de autoturisme.(PLx643/2010) 

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

Guvernului nr.5/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de 
înţelegere (al treilea addendum la Memorandumul de înţelegere) între 
Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti, la 12 ianuarie 2011 
şi la Bruxelles, la 19 ianuarie 2011, la Memorandumul de înţelegere dintre 
Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 
23 iunie 2009 şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre 
Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 
23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 
5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca 
Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi 
Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la 
Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009.(PLx19/2011) 

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

24. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului încheiat prin 
schimb de note verbale, semnate la Roma, la 27 iulie 2010, dintre România 
şi Republica Şan Marino de modificare a Convenţiei dintre România şi 
Republica Şan Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la 
impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Şan Marino la 23 mai 
2007.(PLx23/2011) 

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

25. Proiect de Lege privind ratificarea Amendamentului convenit 
prin schimbul de scrisori semnate la 11 august 2009 şi 2 martie 2010 la 
Bucureşti şi la 3 februarie 2010 la Washington, dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut 
dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la 
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Bucureşti la 24 iulie 2006 şi pentru modificarea Legii nr.124/2007 privind 
ratificarea acestui Acord.(PLx24/2011) 

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

26. Proiect de Lege privind ratificarea Amendamentului nr.5 
convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 24 martie 2010 
şi 19 aprilie 2010 şi la Luxemburg la 31 martie 2010 dintre România, 
Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de 
Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea 
Proiectului privind infrastructura urbană în Bucureşti, semnat la 
Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2000 şi 
pentru modificarea Legii nr.489/2001 privind ratificarea acestui Contract, 
cu modificările ulterioare.(PLx25/2011) 

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

 
II. AVIZE 

 
27. Propunere legislativă privind acordarea tichetelor pentru cultură 

şi sport.(PLx704/2010) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz negativ. 
28. Propunere legislativă privind acordarea tichetelor pentru 

carte.(PLx705/2010) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz negativ. 
29. Proiect de Lege privind protejarea patrimoniului cultural 

imaterial.(PLx769/2010) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz negativ. 
30. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.241 din 15/07/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii 
fiscale.(PLx819/2010) 

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

31. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.(PLx1/2011) 
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În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 

32. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare.(PLx2/2011) 

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

33. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.39/2005 privind cinematografia.(PLx17/2011) 

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

34. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură.(PLx29/2011) 

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

35. Proiect de Lege pentru declararea zilei de 9 martie „Ziua 
Deţinuţilor Politici Anticomunişti din perioada 1944-1989”.(PLx32/2011) 

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

36. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile 
publice.(PLx33/2011) 

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

37. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice.(PLx34/2011) 

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

38. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice.(PLx35/2011) 

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

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

zilele de şedinţă: 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

1 Ştefan Viorel - preşedinte PSD 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 PREZENT 
6 Bleotu Vasile  PSD PREZENT 

7 Burlacu Cristian – Ion 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  PREZENT 
14 Erdei Doloczki Istvan UDMR PREZENT 
15 Florescu Adrian PD - L PREZENT 
16 Holban Titi PNL PREZENT 
17 Holdiş Ioan PD - L PREZENT 
18 Ialomiţianu Gheorghe - ministru PD - L Înlocuit de domnul 

Viorel Cărare 

19 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 
20 Lakatoş Petru UDMR PREZENT 
21 Manda Iulian Claudiu PSD PREZENT 

22 Marian  Dan  Mihai PD - L PREZENT 
23 Martin Eduard-Stelian PSD PREZENT 
24 Merka Adrian - Miroslav Minorităţi PREZENT 
25 Militaru Constantin Severus PD - L PREZENT 
26 Mocanu Adrian PSD PREZENT 
27 Nechifor Cătălin - Ioan PSD PREZENT 
28 Neculai Marius PD – L PREZENT 
29 Nicolăescu Gheorghe - Eugen PNL PREZENT 
30 Pardău Dumitru PD – L PREZENT 
31 Petrescu Petre PSD PREZENT 
32 Popeangă Vasile PSD PREZENT 
33 Steriu Valeriu – Andrei Independent PREZENT 
34 Stroe Mihai PD – L PREZENT 
35 Surupăceanu Mugurel PSD PREZENT 
36 Şandru Mihaela Ioana PD – L PREZENT 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

37 Ţintean Ioan PNL PREZENT 
38 Ţurea Răzvan Independent PREZENT 
39 Uioreanu Horea Dorin PNL PREZENT 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar 
Vasilica Popa 
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