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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de 30 noiembrie 2010 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 30 noiembrie 2010 între orele 8,00 – 12,30. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 
legislative: 

I. FOND 
 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori.(PLx 456/2010) 

Membrii comisiei, în prezenţa invitaţilor, au continuat dezbaterile 
asupra acestui act normativ, urmând ca acestea să fie finalizate într-o 
şedinţă viitoare. 

II. AVIZE 
 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.72/2010 privind reorganizarea unor instituţii din domeniul 
sanitar, precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul 
sănătăţii.(PLx 604/2010) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 
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3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2010 privind modificarea şi completarea Legii 
concurenţei nr.21/1996.(PLx 605/2010) 

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

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii.(PLx606/2010) 

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

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru.(PLx611/2010) 

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

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea 
privatizării.(PLx613/2010) 

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

7. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.356/2003 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural 
Român.(PLx618/2010) 

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

8. Proiect de Lege privind transformarea cazărmilor şi utilităţilor 
dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în elemente de 
infrastructură educaţională.(PLx620/2010) 

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

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 
juridic.(PLx624/2010) 

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

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii.(PLx626/2010) 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 

11. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.125/2005 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare 
publice din sectorul sanitar.(PLx627/2010) 

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

12. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.16/2003 
pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.96/2002 privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, cu modificările şi 
completările ulterioare.(PLx629/2010) 

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

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile 
administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 
22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul 
VII al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.(PLx634/2010) 

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

14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2010 privind modificarea şi completarea Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996.(PLx635/2010) 

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

15. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri 
aflate în subordinea acestuia.(PLx637/2010) 

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

16. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.(PLx641/2010) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 
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17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile 
administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989.(PLx647/2010)  

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

18. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de 
apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului 
propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în 
administrare.(PLx651/2010) 

AMÂNAT 
19. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv 
în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.(PLx652/2010) 

AMÂNAT 
20. Proiect de Lege pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului 

nr.42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate 
comercializării.(PLx640/2010)  

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

21. Proiect de Lege privind protecţia persoanelor înşelate prin ghicit 
sau alte mijloace şi practici oculte.(PLx664/2010) 

AMÂNAT 
22. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.(PLx665/2010)  
În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz negativ. 
23. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.34/1998 privind 

acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 
socială.(PLx666/2010) 

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

24. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de 
protecţie socială.(PLx671/2010) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 
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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 + PC 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 + PC PREZENT 
6 Bleotu Vasile  PSD + PC PREZENT 
7 Călian Petru PD - L Înlocuit de domnul 

Gurzău Adrian 
8 Ciobanu Gheorghe PD - L PREZENT 
9 Dascălu Constantin PD - L ABSENT 

10 Donţu  Mihai PNL PREZENT 
11 Dragomir Gheorghe PNL PREZENT 
12 Drăghici Mircea - Gheorghe PSD + PC 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 permanent de 

domnul Cărare Viorel

18 Ignat Miron Minorităţi ABSENT 
19 Lakatoş Petru UDMR PREZENT 
20 Manda Iulian Claudiu PSD + PC PREZENT 
21 Marian  Dan  Mihai PD - L Înlocuit de domnul 

Burlacu Cristian 
22 Martin Eduard-Stelian PSD + PC PREZENT 
23 Merka Adrian - Miroslav Minorităţi ABSENT 
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 Pardău Dumitru PD - L PREZENT 
30 Petrescu Petre PSD + PC PREZENT 
31 Popeangă Vasile PSD + PC PREZENT 
32 Surupăceanu Mugurel PSD + PC PREZENT 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

33 Ţintean Ioan PNL ABSENT 
34 Turea Răzvan Independent PREZENT 
35 Uioreanu Horea Dorin PNL PREZENT 

 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 
 

Expert parlamentar 
Vasilica Popa 
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