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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de 18 martie 2009 
 
 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 18 martie 2009 între orele 8,30 – 16,30. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 
legislative: 

I. RAPOARTE 
 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 118/2007 pentru completarea titlului VII din Legea 
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi 
unele măsuri adiacente. (PLx903/2007) - Reexaminare 

În urma reexaminării, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
menţinerea raportului iniţial în forma adoptată de Senat. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.62/2008 pentru modificarea şi completarea titlului VII din 
Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente.(PLx490/2009) - Raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

În urma reexaminării, comisiile, cu unanimitate de voturi, au hotărât 
întocmirea unui raport comun în forma adoptată de Senat. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.117/2007 pentru modificarea alin.(19) al art.53 din Legea 
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nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor. 
(PLx10/2008) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport cu amendamente. 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.129/2007 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
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.(PLx35/2008) - Raport comun cu Comisia pentru 
industrii şi servicii 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui preraport de respingere. Acesta va fi înaintat, spre 
dezbatere, Comisiei pentru industrii şi servicii pentru întocmirea raportului 
comun.  

5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 146/2007, 
privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa 
de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de 
autoturisme Dacia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
357/25.05.2007.(PLx 121/2008) - Raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi – Reexaminare – 

În urma reexaminării, comisiile, cu unanimitate de voturi, au hotărât 
să menţină raportul iniţial de respingere al iniţiativei legislative.  

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.113/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au 
constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.- S.A. în 
vederea achiziţionării de autoturisme. (PLx55/2009) 

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

7. Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.31/2003 privind unele măsuri de restructurare 
financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Bancare asupra unor societăţi comerciale de pe platformele 
industriale Arad şi Harghita.(PLx 145/2008) - Raport comun cu Comisia 
pentru sănătate şi familie 

În urma reexaminării, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui preraport în forma Senatului. 

8. Propunere legislativă privind stimularea achiziţionării de carte de 
specialitate şi a participării la congrese, necesare îmbunătăţirii calităţii 
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didactice şi a pregătirii profesionale continue a cadrelor didactice-medici, a 
cercetătorilor-medici, şi a medicilor înscrişi la programe de formare 
continuă, în beneficiul sănătăţii populaţiei. (PLx316/2008) - Raport comun 
cu Comisia pentru sănătate şi familie 

În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui preraport în forma Senatului. 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.38/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.59/1934 
asupra cecului.(PLx370/2008) 

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

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.58/1934 
asupra cambiei şi biletului la ordin.(PLx371/2008) 

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.129/2008 pentru completarea art.5 din Ordonanţa 
Guvernului nr.39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de 
garantare a depozitelor în sistemul bancar.(PLx113/2009) 

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

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.131/2008 pentru completarea art.3 din Ordonanţa 
Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile 
publice finanţate integral din venituri extrabugetare.(PLx114/2009) 

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

 
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 ABSENT 
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 Holdiş Ioan PD - L PREZENT 
17 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 
18 Lakatoş Petru UDMR PREZENT 
19 Manda Iulian Claudiu PSD + PC ABSENT 
20 Marian  Dan  Mihai PNL ABSENT 
21 Martin Eduard-Stelian PSD + PC ABSENT 
22 Merka Adrian - Miroslav Minorităţi PREZENT 
23 Militaru Constantin Severus PD - L PREZENT 
24 Mocanu Adrian PSD + PC ABSENT 
25 Nechifor Cătălin - Ioan PSD + PC PREZENT 
26 Nicolăescu Gheorghe - Eugen PNL PREZENT 
27 Petrescu Petre PSD + PC PREZENT 
28 Popeangă Vasile PSD + PC PREZENT 
29 Turea Răzvan PSD + PC PREZENT 
30 Uioreanu Horea Dorin PNL ABSENT 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel ŞTEFAN 

 
 

Expert parlamentar 
Vasilica Popa 
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