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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de 10 noiembrie 2009 
 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 10 noiembrie 2009  între orele 14,00  – 19,30. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 
legislative: 

I. FOND 
 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal.(PLx507/2009) 

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

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.86/2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru 
unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania 
Naţională Romtehnica - S.A. către Ministerul Apărării 
Naţionale.(PLx520/2009) 

AMÂNAT 
3. 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 
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.91/2009 pentru modificarea unor acte 
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normative.(PLx522/2009) – Raport comun cu Comisia pentru  politică 
economică, reformă şi privatizare 

AMÂNAT 
II. AVIZE 

 
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.87/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în 
circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor 
documente de călătorie.(PLx521/2009) 

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

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2009 pentru completarea art.17 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor.(PLx528/2009) 

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

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.102/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la 
pct.17.2 lit. g) din contractul de privatizare a Societăţii Comerciale 
"Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea 
privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a 
energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - 
S.A.(PLx530/2009) 

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

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.9/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct.17.2 lit. g) din 
contractul de privatizare a Societăţii Comerciale "Electrica Oltenia"- S.A., 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2005 privind unele 
măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale 
filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - 
S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.(PLx540/2009) 

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

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2009 pentru completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
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competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 
administraţiei publice locale.(PLx542/2009) 

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

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.13/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia 
termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate.(PLx543/2009) 

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

11. Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în 
rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni 
săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, 
din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor 
care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin 
forţă a regimului comunist instaurat în România.(PLx551/2009) 

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

12. Propunere legislativă privind sprijinul acordat de statul român 
pentru intabularea terenurilor agricole şi forestiere aflate în extravilanul 
localităţilor, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a 
proprietăţilor.(PLx557/2009) 

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

13. Propunere legislativă privind completarea art.136 din Legea 
nr.304/2004 privind organizarea judiciară.(PLx464/2009) 

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 

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 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

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 
16 Holban Titi PNL PREZENT 
17 Holdiş Ioan PD - L PREZENT 
18 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 
19 Lakatoş Petru UDMR PREZENT 
20 Manda Iulian Claudiu PSD + PC PREZENT 
21 Marian  Dan  Mihai Independent ABSENT 
22 Martin Eduard-Stelian PSD + PC PREZENT 
23 Merka Adrian - Miroslav Minorităţi PREZENT 
24 Militaru Constantin Severus PD - L ABSENT 
25 Mocanu Adrian PSD + PC ABSENT 
26 Nechifor Cătălin - Ioan PSD + PC ABSENT 
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 ABSENT 
32 Ţurea Răzvan PSD + PC PREZENT 
33 Uioreanu Horea Dorin PNL PREZENT 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
Expert parlamentar 
Vasilica Popa 
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