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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de  07 noiembrie 2011 
 

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

ziua de 07 noiembrie  2011,  între orele 1600 – 2000. 
 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 
legislative: 

AVIZE 
 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor 
de deservire generală în transportul feroviar de călători.(PLx550/2011) 

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

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 
sezonului rece.(PLx555/2011) 

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

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în 
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limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi 
Internelor pentru anul 2011.(PLx557/2011) 

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

4. Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) al art.77 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.(PLx537/2011) 

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

5. Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul asigurării 
unor categorii de persoane în sistemul public de pensii.(PLx560/2011) 

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

6. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
sociale.(PLx558/2011) 

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

 
RAPOARTE 

 
7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la 
plată.(PLx328/2011) 

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

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2011 pentru modificarea şi completarea art.22 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea 
bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale.(PLx502/2011) 

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

9. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-
fiscale.(PLx503/2011) 

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

10. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.52/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii.(PLx511/2011) 

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

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2011 pentru abrogarea unor poziţii din anexa la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor 
şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei , 
precum şi pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de 
călătorie cu metroul şi de transport feroviar.(PLx549/2011) 

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

12. Proiect de Lege privind procedura colectării 
debitelor.(PLx691/2011) 

AMÂNAT 
13. Proiect de Lege privind modificarea modului de calcul a 

impozitului pe autovehicule.(PLx347/2011) – Raport comun cu Comisia 
pentru industrii şi servicii 

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

14. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.410/2002 
pentru adoptarea Ordonanţei nr.75 din 30 august 2001 privind organizarea 
şi funcţionarea cazierului fiscal.(PLx441/2011) 

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

15. Propunere legislativă privind modificarea art.1) alin.(4) din O.G. 
nr.9/2004, aprobată prin Legea nr.222/2004 şi completarea art.3), 
alin.(6).(PLx480/2011) 

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

16. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii 
echilibrului bugetar.(PLx482/2011) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 
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PROPUNERI DE  
DIRECTIVE, REGULAMENTE ŞI DECIZII 

 
17. Propunerea de Decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 

2007/659/CE în ceea ce priveşte perioada sa de aplicare şi contingentul 
anual care poate beneficia de un nivel redus al accizei.(COM(2011)577) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui proces verbal de confirmare a respectării principiului 
subsidiarităţii. 

RAPOARTE 
 

18. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.11 al Cap. II, 
Titlul VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii 
şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. (PLx663/2010) -   
Reexaminare la cererea Preşedintelui României - Raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

În urma reexaminării, Comisiile, cu majoritate de voturi, au hotărât 
admiterea cererii de reexaminare a Preşedintelui României. 

19. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale.(PLx153/2011) 

AMÂNAT 
20. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.297/2004 privind 

piaţa de capital.(PLx600/2009) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui raport cu amendamente. 
21. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în 
domeniul bugetar.(PLx410/2011) 

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

 
AVIZE 

 
22. Proiect de Lege privind statutul personalului de specialitate din 

cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă 
acestea.(PLx562/2011)  
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În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 

23. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor 
prevăzute la art.1 lit. c) - h) din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor 
măsuri în domeniul pensiilor.(PLx563/2011) 

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

24. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind 
finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes 
local.(PLx565/2011) 

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

25. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de 
carbon.(PLx568/2011) 

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

26. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.69/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia 
termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate.(PLx572/2011) 

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

27. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor şi a celorlalte 
obligaţii prevăzute de Legea fondului funciar nr.18/1991 şi de Legea 
fondului funciar nr.18/1991 şi de Legea nr.46/2008 - Codul silvic, pentru 
terenurile necesare realizării, extinderii şi supraînălţării depozitelor de 
zgură şi cenuşă aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către societăţi 
sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei 
grele.(PLx570/2011) 

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

28. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.65/2011 privind modificarea Legii îmbunătăţirilor funciare 
nr.138/2004.(PLx569/2011) 
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În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 

29. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.1 din 05/01/2011 a educaţiei naţionale.(PLx552/2011) 

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

30. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.15 
din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social.(PLx575/2011) 

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

31. Propunere legislativă privind completarea alin.(3) al art.76 din 
Legea nr.215/2001.(PLx553/2011) 

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

 
RAPOARTE 

 
32. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.60/2011 privind aprobarea Programului „Mihail 
Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii”.(PLx564/2011) - 
Raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport preliminar în forma iniţiatorului. 

33. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea 
eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru 
personalul din sectorul bugetar.(PLx576/2011) 

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

34. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru 
utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate 
României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român 
vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii 
Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei 
asistenţe.(PLx566/2011) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport în forma prezentată de Guvern. 
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35. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2011 pentru completarea art.47 din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice.(PLx567/2011) 

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

 
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 PREZENT 
2 Chiţoiu Daniel - vicepreşedinte PNL PREZENT 
3 Niţu Adrian Henorel - vicepreşedinte PD - L Înlocuit de doamna 

Şandru Mihaela  
4 Bud Nicolae - secretar PD - L PREZENT 
5 Nosa Iuliu - secretar PSD PREZENT 
6 Bleotu Vasile  PSD ABSENT 
7 Călian Petru PD - L PREZENT 

8 Ciobanu Gheorghe PD - L PREZENT 
9 Dascălu Constantin PD - L PREZENT 

10 Donţu  Mihai PNL ABSENT 
11 Dragomir Gheorghe PNL PREZENT 
12 Drăghici Mircea - Gheorghe PSD  PREZENT 
13 Edler Andras Gyorgy UDMR 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 Ialomiţianu Gheorghe - ministru PD - L Înlocuit de domnul 

Popoviciu Alin 

19 Ignat Miron Minorităţi 
Naţionale  PREZENT 

20 Manda Iulian Claudiu PSD PREZENT 

21 Merka Adrian - Miroslav Minorităţi Înlocuit de domnul 
Longher Ghervazen 

22 Militaru Constantin Severus PD - L PREZENT 
23 Mocanu Adrian PSD ABSENT 
24 Nechifor Cătălin - Ioan PSD ABSENT 
25 Neculai Marius PD – L Înlocuit de domnul  

Pirpiliu Ştefan  
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

26 Nicolăescu Gheorghe - Eugen PNL PREZENT 
27 Pardău Dumitru PD – L PREZENT 
28 Petrescu Petre PSD PREZENT 
29 Popeangă Vasile PSD PREZENT 
30 Steriu Valeriu – Andrei Progresist PREZENT 
31 Stroe Mihai PD – L PREZENT 
32 Ştefan Viorel PSD ABSENT 
33 Ţintean Ioan PNL Înlocuit de domnul 

Horea Uioreanu 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia BARNA 
 

 
 
 
 
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 
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