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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de 09 februarie 2010 
 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 09 februarie 2010  între orele 14,00  – 19,00. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 
legislative: 

I. FOND 
 

1. Propunere legislativă pentru modificarea art.2 alin.2 şi 3 şi art.3 
alin.1 şi 2 din Legea nr.278/07.11.2008 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor 
financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale 
consolidate.(PLx390/2009) 

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

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.80/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de 
garantare a depozitelor în sistemul bancar.(PLx509/2009) 

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

3. Proiect de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor 
afectate de construcţia infrastructurii de transport.(PLx575/2009) 

AMÂNAT 
4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.32/1994 privind sponsorizarea.(PLx702/2009) 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

Bucureşti,   17.02.2010 
Nr. 22/60 
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AMÂNAT 
II. AVIZE 

 
5. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Republica 

Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România şi Republica 
Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009.(PLx 
3/2010) 

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

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.110/2009 privind acordarea unor ajutoare de stat 
operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, 
transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat către 
populaţie.(PLx11/2010) 

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

7. Proiectul Legii Poliţiei Locale.(PLx534/2009) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz favorabil. 
8. Propunere legislativă privind Poliţia Locală.(PLx555/2009) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz negativ. 
9. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind 
sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală.(PLx631/2009) 

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

10. Proiect de Lege pentru completarea art.42 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.(PLx632/2009) 

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

11. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii.(PLx634/2009) 

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

12. Propunere legislativă pentru înfiinţarea Direcţiei pentru 
medicină sportivă în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului şi pentru 
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adoptarea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Institutului 
Naţional de Medicină Sportivă, a policlinicilor teritoriale şi a cabinetelor 
de Medicină Sportivă.(PLx636/2009) 

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

13. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.8 din 
Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul 
rural.(PLx637/2009) 

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

14. Propunere legislativă privind structurile asociative ale cadrelor 
militare în rezervă provenite din Ministerul Apărării 
Naţionale.(PLx645/2009) 

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

15. Propunere legislativă pentru modificarea art.13 şi art.14 ale 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţă.(PLx653/2009) 

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

16. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.104/2009 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.(PLx680/2009) 

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

Guvernului nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, 
precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor 
publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale 
altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind 
cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, 
cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local.(PLx709/2009) 

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

Guvernului nr.112/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul rural.(PLx710/2009) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 
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19. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din 
Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii.(PLx667/2009) 

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

20. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.63/1993 
privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în M.Of. nr.300 din 7 Mai 
2009.(PLx670/2009) 

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

21. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă.(PLx666/2009) 

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

22. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a 
activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie 
specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul 
sistemului de învăţământ special şi special integrat.(PLx649/2009) 

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

23. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de 
pretutindeni.(PLx665/2009) 

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 

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 PREZENT 
7 Bud Nicolae PD - L PREZENT 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

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 
16 Holban Titi PNL PREZENT 
17 Holdiş Ioan PD - L PREZENT 
18 Ignat Miron Minorităţi ABSENT 
19 Lakatoş Petru UDMR PREZENT 
20 Manda Iulian Claudiu PSD + PC ABSENT 
21 Marian  Dan  Mihai Independent PREZENT 
22 Martin Eduard-Stelian PSD + PC PREZENT 
23 Merka Adrian - Miroslav Minorităţi PREZENT 
24 Militaru Constantin Severus PD - L PREZENT 
25 Mocanu Adrian PSD + PC PREZENT 
26 Nechifor Cătălin - Ioan PSD + PC PREZENT 
27 Neculai Marius PD - L PREZENT 
28 Nicolăescu Gheorghe - Eugen PNL PREZENT 
29 Petrescu Petre PSD + PC PREZENT 
30 Popeangă Vasile PSD + PC PREZENT 
31 Ţintean Ioan PNL PREZENT 
32 Ţurea Răzvan Independent PREZENT 
33 Uioreanu Horea Dorin PNL PREZENT 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 
Expert parlamentar 
Vasilica Popa 
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