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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de  22 martie 2011 
 
 
 
 

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

 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 

legislative: 
I. FOND 

 
1. 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) – Raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

AMÂNAT 
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.672/2002 privind auditul public intern.(PLx31/2011) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui raport cu amendamente. 
3. 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) – Raport suplimentar comun cu Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială 
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4. 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) – Raport suplimentar comun cu Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială 

Având acelaşi obiect de reglementare cele două acte normative au 
fost reexaminate împreună. 

În urma reexaminării, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport suplimentar preliminar prin care propune Plenului 
Camerei Deputaţilor menţinerea punctului de vedere transmis anterior prin 
raportul comun nr. 22/458 - 27/489 din 5 octombrie 2010, în sensul 
respingerii celor două acte normative. 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea majorării capitalului deţinut de 
România la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării 
Negre.(PLx70/2011) 

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

6. Proiect de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată 
de autorităţile române la Bucureşti, la 9 septembrie 2010, aprobată prin 
Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 24 
septembrie 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.(PLx77/2011) 

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

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2010 privind unele măsuri financiar-
bugetare.(PLx82/2011) 

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

Guvernului nr.113/2010 privind modificarea alin.(1) al art. II din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume 
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prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi 
salariale personalului din sectorul bugetar.(PLx84/2011) – Raport  comun 
cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi  

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

 
II. AVIZE 

 
9. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea 

Departamentului pentru Lupta Antifraudă.(PLx71/2011) 
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.107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.(PLx68/2011)  

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

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.108/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă.(PLx80/2011) 

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

12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copiilor.(PLx81/2011) 

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

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.110/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale.(PLx83/2011) 

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

14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare 
nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, 
Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru 
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pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea 
fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a 
fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi 
gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul 
pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în 
domeniul pescuitului şi pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 
privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul 
european pentru garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de 
către fondurile de garantare.(PLx85/2011) 

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

15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.128/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a 
sancţiunilor internaţionale.(PLx86/2011) 

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

16. Proiect de Lege pentru organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor.(PLx88/2011) 

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

17. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994 cu 
modificările şi completările ulterioare privind veteranii de război, precum 
şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.(PLx98/2011) 

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 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 Călian Petru PD - L PREZENT 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

8 Ciobanu Gheorghe PD - L PREZENT 

9 Dascălu Constantin PD - L PREZENT 
10 Donţu  Mihai PNL PREZENT 
11 Dragomir Gheorghe PNL PREZENT 
12 Drăghici Mircea - Gheorghe PSD  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 de domnul 

Cărare Viorel 

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

21 Merka Adrian - Miroslav Minorităţi PREZENT 
22 Militaru Constantin Severus PD - L PREZENT 
23 Mocanu Adrian PSD PREZENT 
24 Nechifor Cătălin - Ioan PSD PREZENT 
25 Neculai Marius PD – L PREZENT 

26 Nicolăescu Gheorghe - Eugen PNL PREZENT 
27 Pardău Dumitru PD – L PREZENT 
28 Petrescu Petre PSD PREZENT 
29 Popeangă Vasile PSD PREZENT 
30 Steriu Valeriu – Andrei Independent PREZENT 
31 Stroe Mihai PD – L PREZENT 
32 Ţintean Ioan PNL PREZENT 
33 Ţurea Răzvan Independent PREZENT 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 

 
Expert parlamentar 
Vasilica Popa 
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