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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

 
din ziua de 27 octombrie 2009 

 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 27 octombrie 2009  între orele 14,00  – 19,30. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 
legislative: 

I. FOND 
 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.92/2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale 
neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-
financiare.(PLx479/2009) 

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

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării 
programului "Prima casă".(PLx471/2009) 

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

3. 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) – Reexaminare la cererea Preşedintelui 
României – Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
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AMÂNAT 
4. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 

nr.94/1992, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Curţii de 
Conturi.(PLx491/2009) 

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

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă.(PLx492/2009) 

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

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri 
executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din 
sectorul bugetar.(PLx493/2009) – Raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

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

Guvernului nr.76/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi 
utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele 
de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de 
asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii 
Europene.(PLx496/2009) 

AMÂNAT 
8. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind 

Codul fiscal.(PLx680/2007/2009) – Reexaminare la cererea Preşedintelui 
României 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
respingerea cererii de reexaminare, formulată de Preşedintele României, 
a Legii pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi 
aprobarea acesteia în forma adoptată de Senat. 

 
II. AVIZE 

 
9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare 
nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, 
Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru 
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pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea 
fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a 
fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi 
gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul 
pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în 
domeniul pescuitului şi pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 
privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit şi Fondul 
european de garantare agricolă prin preluarea riscului de creditare de către 
fondurile de garantare.(PLx477/2009) 

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

10. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea instanţelor pentru soluţionarea litigiilor de muncă şi asigurări 
sociale.(PLx448/2009) 

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

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în 
scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri.(PLx494/2009) 

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

Guvernului nr.69/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii.(PLx495/2009) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate 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 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

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 ĂREZENT 
21 Marian  Dan  Mihai PD - L 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 ABSENT 
27 Neculai Marius PD - L PREZENT 
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 PSD + PC PREZENT 
33 Uioreanu Horea Dorin PNL PREZENT 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 
 
Expert parlamentar 
Vasilica Popa 
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