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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de  04 octombrie 2011 
 
 

 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 04 octombrie  2011,  între orele 1400 – 1900, astfel: 
 
 

I. ŞEDINŢĂ COMUNĂ  
CU  

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 
 
Comisiile reunite au dezbătut următoarele proiecte de 

Lege/propuneri legislative: 
 

FOND 
 
Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la organizarea 

activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de 
credit şi instituţiilor financiare nebancare.(Plx 687/2010) 

În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu unanimitate de voturi, au 
hotărât întocmirea unui raport comun cu amendamente. 
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II. ŞEDINŢA COMISIEI 
 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 
legislative: 

FOND 
 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea modificării sursei de finanţare a 
taxelor şi impozitelor în cadrul 2. Proiectului privind reconstrucţia 
drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din 
zonele forestiere, prin Acordul cadru de împrumut FP 1556 (2006) dintre 
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 
Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007.(PLx518/2011) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate din voturile 
deputaţilor prezenţi la şedinţa comisiei, a hotărât întocmirea unui raport în 
forma prezentată de Guvern. 

2. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.204 din 20 
aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.36/1998 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.32/1994 privind 
sponsorizarea.(PLx442/2011) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate din voturile 
deputaţilor prezenţi la şedinţa comisiei, a hotărât întocmirea unui raport 
de respingere. 

3. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.279/2010 
privind aprobarea OUG nr.58/2010 privind modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-
fiscale.(PLx481/2011) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate din voturile 
deputaţilor prezenţi la şedinţa comisiei, a hotărât întocmirea unui raport 
de respingere. 

4. Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri sau 
compensaţii financiare cetăţenilor români, victime ale stării de război din 
1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat 
Podişul Transilvaniei.(PLx488/2011) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate din voturile 
deputaţilor prezenţi la şedinţa comisiei, a hotărât întocmirea unui raport 
de respingere. 

5. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.(PLx506/2011)  
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În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate din voturile 
deputaţilor prezenţi la şedinţa comisiei, a hotărât întocmirea unui raport 
de respingere. 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea 
bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale.(PLx507/2011) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate din voturile 
deputaţilor prezenţi la şedinţa comisiei, a hotărât întocmirea unui raport 
de respingere. 

7. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 
Codul Fiscal.(PLx508/2011) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate din voturile 
deputaţilor prezenţi la şedinţa comisiei, a hotărât întocmirea unui raport 
de respingere. 

 
AVIZE 

 
8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei.(PLx521/2011)  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate din voturile 
deputaţilor prezenţi la şedinţa comisiei, a hotărât întocmirea unui aviz 
favorabil. 

9. Propunere legislativă privind introducerea unor măsuri pentru 
creşterea prestigiului educaţiei în învăţământul primar, clasele I-IV, şi 
gimnazial.(PLx523/2011) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate din voturile 
deputaţilor prezenţi la şedinţa comisiei, a hotărât întocmirea unui aviz 
negativ. 

10. Propunere legislativă „Legea Arhivelor”.(PLx516/2011) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate din voturile 

deputaţilor prezenţi la şedinţa comisiei, a hotărât întocmirea unui aviz 
favorabil. 

11. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice.(PLx520/2011) 
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În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate din voturile 
deputaţilor prezenţi la şedinţa comisiei, 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 Barna Maria Eugenia – preşedinte Progresist ABSENT 
2 Chiţoiu Daniel - vicepreşedinte PNL ABSENT 
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 

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 ABSENT 
14 Florescu Adrian PD - L PREZENT 
15 Holban Titi PNL PREZENT 
16 Holdiş Ioan PD - L ABSENT 
17 Ialomiţianu Gheorghe - ministru PD - L Înlocuit de domnul 

Cărare Viorel 

18 Ignat Miron Minorităţi 
Naţionale  PREZENT 

19 Lakatoş Petru UDMR ABSENT 
20 Manda Iulian Claudiu PSD PREZENT 

21 Merka Adrian - Miroslav Minorităţi PREZENT 
22 Militaru Constantin Severus PD - L PREZENT 
23 Mocanu Adrian PSD ABSENT 
24 Nechifor Cătălin - Ioan PSD ABSENT 
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 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

30 Steriu Valeriu – Andrei Progresist Înlocuit de domnul 
Ţurea Răzvan 

31 Stroe Mihai PD – L PREZENT 
32 Ştefan Viorel PSD PREZENT 
33 Ţintean Ioan PNL ABSENT 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia BARNA 
 

 
 
 
 
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 
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