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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de 24 martie 2009 
 
 

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

ziua de 24 martie 2009 între orele 14,00 – 19,00. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege /propuneri 

legislative: 
I. RAPOARTE 

 
1. Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului 
Companiei Naţionale "Loteria Română" -S.A.(PLx560/208) - 
Reexaminare 

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

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.149/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe 
nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate 
în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare 
teritorială europeană".(PLx120/2009) 

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

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.220/2008 pentru modificarea art.1 alin.(2) lit.i) din 
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Ordonanţa Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a 
instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la 
bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul 
instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenţă.(PLx140/2009) 

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

4. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală 
în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de 
muncă.(PLx147/2009) 

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

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.5/2009 privind înfiinţarea Agenţiei de Credite pentru Studenţii din 
Instituţiile de Învăţământ Superior de Stat şi Particular 
Acreditate.(PLx159/2009) 

AMÂNAT 
6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi 
gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea 
Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă 
tehnică.(PLx168/2009) 

AMÂNAT 
7. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri 
executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din 
sistemul justiţiei.(PLx173/2009) – Raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

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

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx166/2009) 

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

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.200/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx169/2009) 

AMÂNAT 
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10. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale.(PLx395/2009) - Raport 
suplimentar 

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

II. AVIZE 
 

11. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.163/2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii 
Comerciale "OLTCHIM"- S.A Râmnicu Vâlcea.(PLx53/209) 

AMÂNAT 
12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 175/2008 privind înlocuirea referirilor la "Grupul nr.1" din 
Centrala Termoelectrică Mintia - Deva, cu referirile la "Grupul 4" din 
Centrala Termoelectrică Mintia - Deva, în vederea executării lucrărilor de 
reabilitare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.214/2000 
privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului 
nr.1 din Centrala Termoelectrică Mintia – Deva.(PLx101/2009) 

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

13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici 
din portofoliu, în vederea depăşirii crizei economice financiare 
mondiale.(PLx107/2009) 

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

14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile 
administraţiei publice locale.(PLx137/2009) 

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

15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.155/2008 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind 
sprijinul statului pentru salarizarea clerului.(PLx167/2009) 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 
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16. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale.(PLx170/2009) 

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

17. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.222/2008 pentru modificarea art.3¹ alin.(1) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare 
la nivelul unor operatori economici şi unele măsuri referitoare la 
remunerarea conducătorilor şi adjuncţilor conducătorilor autorităţilor şi 
instituţiilor publice centrale şi locale.(PLx175/2009) 

AMÂNAT 
18. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la 
nivelul unor operatori economici.(PLx180/2009) 

AMÂNAT 
19. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.4/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.128/2000 privind 
stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi 
juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor.(PLx183/2009) 

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

20. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.1/2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare.(PLx184/2009) 

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

21. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru 
şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al 
Guvernului.(PLx185/2009) 

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

22. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.20/2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru 
reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor.(PLx188/2009) 
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În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 

23. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 199/2008 pentru modificarea şi completarea anexei 
nr.VII/2b la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de 
bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul 
bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea 
nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul 
bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de 
demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor 
salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi 
speciale.(PLx191/2009) 

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

24. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.180/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale 
pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit 
multietajate.(PLx193/2009) 

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

 
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 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 ABSENT 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

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

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 
 

Expert parlamentar 
Vasilica Popa 
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