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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de 02 februarie 2010 
 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 02 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 al Ordonanţei 
Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România, aprobată cu modificări prin Legea nr.125/2002.(PLx 641/2009) 

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

2. Propunere legislativă pentru modificarea art.8 din Legea nr.52 din 
1 aprilie 2009, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.47/2007 privind 
reglementarea unor măsuri financiar – fiscale.(PLx643/2009) 

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

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri 
financiar fiscale.(PLx644/2009) 

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

4. Proiect de Lege pentru aprobarea unor măsuri de reducere a 
taxelor, impozitelor şi contribuţiilor sociale în vederea creării de noi locuri 
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de muncă, creşterii economice şi a menţinerii puterii de 
cumpărare.(PLx687/2009) 

AMÂNAT 
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.8/2009 pentru completarea art.21 din Ordonanţa Guvernului 
nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar 
preventive.(PLx689/2009) 

AMÂNAT 
6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 Codul fiscal.(PLx704/2009) 
AMÂNAT 
7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx705/2009) 
AMÂNAT 
8. Proiect de Lege pentru modificarea art.69 din Legea nr.571 din 

2003 privind Codul fiscal.(PLx578/2009) 
AMÂNAT 

II. AVIZE 
 

9. Proiect de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat şi 
biserică în domeniul asistenţei sociale.(PLx630/2009) 

AMÂNAT 
10. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 
copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.7/2007.(PLx615/2009) 

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

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.(PLx640/2009) 

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

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război, modificată şi completată prin Legea 
nr.303/2007.(PLx676/2009) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 
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13. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.44 din 1994, republicată, privind veteranii de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.(PLx677/2009) 

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

14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.108/2009 pentru modificarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a 
cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din 
cadrul Programului SAPARD.(PLx681/2009) 

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

15. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.15/2003 privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală.(PLx695/2009) 

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

16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al 
României.(PLx711/2009) 

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

17. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării 
afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative.(PLx591/2009) 

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

18. Propunere legislativă privind încadrarea în condiţii speciale a 
unor locuri de muncă din carierele de extracţie a lignitului prin lucrări 
miniere la zi.(PLx614/2009) 

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

19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor 
facilităţi familiilor de pensionari.(PLx646/2009) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 
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20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor 
facilităţi familiilor de pensionari.(PLx647/2009) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate 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 
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 ABSENT 
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 PREZENT 
25 Mocanu Adrian PSD + PC PREZENT 
26 Nechifor Cătălin - Ioan PSD + PC PREZENT 
27 Neculai Marius PD - L PREZENT 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

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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