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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

 
din ziua de  8 februarie 2011 

 
 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 8 februarie  2010,  între orele 1400 – 1900, în două sesiuni de lucru, 
astfel: 

 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 

legislative: 
I. FOND 

 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare a infrastructurii.(PLx875/2010) – Raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru  

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

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.3/2011 pentru modificarea art.3 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţa a 
Guvernului nr.52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de 
restructurare a transporturilor.(PLx12/2011) 

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

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

Bucureşti,   14.02.2011 
Nr. 22/20 
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3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2010 pentru modificarea art.7 alin.(1) pct.2 subpct.2.1 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea 
art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi alte 
măsuri financiar –fiscale.(PLx661/2010) 

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

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.87/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx709/2010) 

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

5. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.59/2010 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal.(PLx597/2010) 

AMÂNAT 
6. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.56 din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx502/2010) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui raport de respingere. 
7. Proiect de Lege pentru modificarea art.206 indice 65 din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx554/2010) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui raport de respingere. 
8. Proiect de Lege pentru modificarea art.21 alin.(4) lit. p) din 

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx693/2010) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui raport de respingere. 
9. Proiect de Lege pentru modificarea părţii introductive a alin.(1) al 

art.43 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal.(PLx735/2010) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui raport de respingere. 
10. Propunere legislativă pentru modificarea pct.7 al alin.(2) al 

art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal.(PLx461/2010) 
11. Propunere legislativă privind modificarea alineatului (7) al 

articolului 284 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul 
Fiscal.(PLx513/2010) 

AMÂNAT 
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12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal.(PLx514/2010) 

AMÂNAT 
13. Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.160 din 

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx543/2010) 
AMÂNAT 
14. Propunere legislativă pentru completarea Legii 571/2003 privind 

Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare.(PLx560/2010) 
AMÂNAT 
15. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 

privind Codul Fiscal, publicată în M. Of. nr.927 din 23 Decembrie 2003 
(rectificată în M. Of. nr.112 din 06 Februarie 2004), cu modificările şi 
completările ulterioare.(PLx758/2010) 

AMÂNAT 
16. Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.109/2009 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal.(PLx816/2010) 

AMÂNAT 
17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571 din 22/12/2003 privind Codul fiscal.(PLx817/2010) 
AMÂNAT 
18. Propunere legislativă privind modificarea Art.160), alin.(2) din 

O.U.G. nr.109/2009 de modificare a Legii nr.571/2003, privind Codul 
fiscal.(PLx818/2010) 

AMÂNAT 
19. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 

privind Codul Fiscal, publicată în M.Of. nr.927 din 23 Decembrie 2003 
(rectificată în M.Of. nr.112 din 06 Februarie 2004), cu modificările şi 
completările ulterioare.(PLx849/2010) 

AMÂNAT 
20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului 

Fiscal.(PLx858/2010) 
AMÂNAT 
21. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 

privind Codul Fiscal.(PLx880/2010) 
AMÂNAT 
22. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul Fiscal.(PLx881/2010) 
AMÂNAT 
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23. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare.(PLx882/2010) 

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

Guvernului nr.39/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.(PLx383/2010) 
– Raport suplimentar 

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

Guvernului nr.88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.(PLx708/2010) 

AMÂNAT 
26. Propunere legislativă pentru modificarea OG 92/2003 privind 

Codul de Procedură Fiscală.(PLx511/2010) 
AMÂNAT 
27. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al 

articolului 120 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală.(PLx512/2010) 

AMÂNAT 
28. Propunere legislativă pentru modificarea art.296¹ al Legii 

nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi a art.220 şi art.223 ale Ordonanţei 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.(PLx757/2010) 

AMÂNAT 
 

II. AVIZE 
 

29. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.86/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru 
încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata 
energiei termice.(PLx680/2010) 

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

Guvernului nr.84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap.(PLx679/2010)  

AMÂNAT 
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31. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 
republicată.(PLx697/2010) 

AMÂNAT 
32. Propunere legislativă pentru completarea articolului 7 din Legea 

nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de 
pretutindeni.(PLx703/2010) 

AMÂNAT 
33. Propunere legislativă privind acordarea tichetelor pentru cultură 

şi sport.(PLx704/2010)  
AMÂNAT 
34. Propunere legislativă privind acordarea tichetelor pentru 

carte.(PLx705/2010) 
AMÂNAT 
35. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice.(PLx706/2010)  

AMÂNAT 
36. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.15 din Legea 

nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor 
mici şi mijlocii.(PLx730/2010) 

AMÂNAT 
37. Propunere legislativă privind reglementarea raporturilor de 

muncă a zilierilor.(PLx737/2010) 
AMÂNAT 
37. Propunere legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinaţie 

agricolă aferente activelor achiziţionate de persoanele fizice/juridice, 
potrivit legii.(PLx749/2010) 

AMÂNAT  
38. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din 

Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate 
privat.(PLx738/2010)  

AMÂNAT 
39. Propunere legislativă pentru modificarea lit. a) a alin.(1) al art.5 

din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier 
naţional.(PLx748/2010) 

AMÂNAT 
40. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic.(PLx591/2010) 
AMÂNAT 
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41. Propunere legislativă privind acordarea de ajutoare de stat 
pentru Programul Naţional de Resurse Genetice Vegetale.(PLx761/2010) 

AMÂNAT 
42. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii.(PLx762/2010) 
AMÂNAT 
43. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.204/2008 

privind protejarea exploataţiilor agricole.(PLx752/2010) 
AMÂNAT 
44. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie.(PLx750/2010) 
AMÂNAT 
45. Propunere legislativă pentru instituirea obligaţiei elaborării, 

aprobării şi aplicării Strategiei de Dezvoltare Economică şi Socială a 
României pe termen lung.(PLx756/2010) 

AMÂNAT 
46. Propunere legislativă pentru completarea art.42 din Legea 

329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional.(PLx760/2010) 

AMÂNAT 
47. Propunere legislativă de completare a OUG nr.88/1997 aprobată 

prin Legea nr.44/1998.(PLx778/2010) 
AMÂNAT  
48. Propunere legislativă privind modificarea Art.3), pct.(8), pct.(9) 

şi pct.(13) al Legii nr.85/2006, privind procedura 
insolvenţei.(PLx797/2010) 

AMÂNAT 
49. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii.(PLx777/2010) 
AMÂNAT 
50. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor.(PLx766/2010)  

AMÂNAT 
51. Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa de 

urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor 
de locuinţe.(PLx773/2010)  

AMÂNAT 



 7

52. Proiect de Lege pentru completarea 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.(PLx771/2010) 

AMÂNAT 
53. Proiect de Lege pentru completarea art.12 alin.(1) din Legea 

nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale.(PLx772/2010) 

AMÂNAT 
54. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.(PLx787/2010) 
AMÂNAT 
55. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice.(PLx783/2010)  

AMÂNAT 
56. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice.(PLx782/2010)  

AMÂNAT 
57. Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea 

studiilor postuniversitare de formare profesională în specialitate, medicină 
şi medicină dentară.(PLx781/2010) 

AMÂNAT 
58. Propunere legislativă privind statutul Şcolilor populare de artă şi 

meserii.(PLx780/2010) 
AMÂNAT 
59. Propunere legislativă pentru modificarea Hotărârii 

nr.1.025/2006 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind 
susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi 
completările ulterioare.(PLx786/2010) 

AMÂNAT 
60. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice.(PLx784/2010) 

AMÂNAT 
61. Propunere legislativă privind modificarea Art.1), alin.(2) pct. e) 

al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenţei.(PLx798/2010) 
AMÂNAT 
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62. Propunere legislativă privind modificarea Art.11), lit. c) a Legii 
nr.85/2006, privind procedura insolvenţei.(PLx799/2010) 

AMÂNAT 
63. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.303/2007 din 13/11/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război.(PLx790/2010)  

AMÂNAT 
64. Propunere legislativă privind declararea Zilei de 26 Octombrie - 

Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă din 1944-1962 (Ziua 
Partizanilor Anticomunişti).(PLx791/2010)  

AMÂNAT 
65. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.341 din 12 

iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au 
contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 
1989.(PLx795/2010) 

AMÂNAT 
66. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice.(PLx785/2010) 

AMÂNAT 
67. Propunere legislativă privind sprijinirea persoanelor care doresc 

să cumpere o casă nouă.(PLx811/2010) 
AMÂNAT 
68. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.334 din 17 iulie 2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale.(PLx805/2010) 

AMÂNAT 
69. Propunere legislativă privind modificarea Art.121), alin.(1) al 

Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenţei.(PLx800/2010) 
AMÂNAT 
70. Propunere legislativă privind modificarea Art.3), pct.(27) al 

Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenţei.(PLx801/2010) 
AMÂNAT  
71. Propunere legislativă privind modificarea Art.19), alin.(2) al 

Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenţei.(PLx802/2010) 
AMÂNAT 
72. Propunere legislativă privind modificarea Art.31), alin.(3) al 

Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenţei.(PLx803/2010)  
AMÂNAT 
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73. Propunere legislativă pentru modificarea Legii Minelor 
nr.85/2003.(PLx813/2010) 

AMÂNAT 
74. Propunere legislativă pentru modificarea OUG 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.(PLx812/2010) 

AMÂNAT  
75. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.337/2006 pentru aprobarea 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.(PLx809/2010) 

AMÂNAT 
76. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 

nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public 
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.(PLx788/2010)  

AMÂNAT 
77. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii.(PLx822/2010) 
AMÂNAT 
78. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii.(PLx824/2010) 
AMÂNAT  
79. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului 
acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii 
Comerciale Petromidia - S.A. Constanţa.(PLx832/2010)  

AMÂNAT 
80. Proiect de Lege privind alocaţia pentru susţinerea 

familiei.(PLx836/2010) 
AMÂNAT 
81. Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din Legea 

nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune.(PLx678/2010) 

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

Guvernului nr.93/2010 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub 
formă de împrumut, unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori 
economici, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art.1 din 
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Ordonanţa Guvernului nr.3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de 
stat, sub forma de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii 
operatori economici.(PLx843/2010) 

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

Guvernului nr.94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor 
categorii de persoane în sistemul public de pensii.(PLx844/2010) 

AMÂNAT 
84. Proiect de Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie.(PLx845/2010) 
AMÂNAT  
85. Propunere legislativă privind punerea în valoare a infrastructurii 

şi a mentenaţei pentru întreţinere şi reparaţii, deţinute de Societatea de 
„Îmbunătăţiri Funciare” -SA.(PLx847/2010) 

AMÂNAT 
86. Proiect de Lege privind cooperarea României cu Oficiul 

European de Poliţie (EUROPOL).(PLx851/2010) 
AMÂNAT 
87. Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.1 la Ordonanţa 

Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale 
personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 
naţională.(PLx852/2010)  

AMÂNAT 
88. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război.(PLx856/2010) 

AMÂNAT 
89. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.(PLx857/2010) 
AMÂNAT 
90. Propunere legislativă privind schimbarea denumirii comunei 

Brazii, judeţul Ialomiţa, în Răduleşti.(PLx707/2010)  
AMÂNAT 
91. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.95/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.21/2010 privind executarea serviciilor de 
aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul 
României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale.(PLx871/2010)  

AMÂNAT 
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92. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de 
asigurări sociale de sănătate.(PLx872/2010) 

AMÂNAT  
93. Propunere legislativă pentru completarea art.33 din Legea 

nr.46/2008 - Codul silvic.(PLx877/2010) 
AMÂNAT 
94. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.333/2003 

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor.(PLx883/2010)  

AMÂNAT 
95. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

85/1992.(PLx884/2010)  
AMÂNAT 
96. Propunere legislativă privind transmiterea cazărmilor 

dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în 
administrarea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale, în scopul 
transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter 
social.(PLx885/2010) 

AMÂNAT 
 

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 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 PREZENT 
6 Bleotu Vasile  PSD PREZENT 

7 Burlacu Cristian – Ion 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  PREZENT 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

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 

Viorel Cărare 

19 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 
20 Lakatoş Petru UDMR PREZENT 
21 Manda Iulian Claudiu PSD PREZENT 

22 Marian  Dan  Mihai PD - L ABSENT 
23 Martin Eduard-Stelian PSD PREZENT 
24 Merka Adrian - Miroslav Minorităţi PREZENT 
25 Militaru Constantin Severus PD - L PREZENT 
26 Mocanu Adrian PSD PREZENT 
27 Nechifor Cătălin - Ioan PSD PREZENT 
28 Neculai Marius PD – L Înlocuit de domnul 

dep. Spînu Marius 

29 Nicolăescu Gheorghe - Eugen PNL PREZENT 
30 Pardău Dumitru PD – L PREZENT 
31 Petrescu Petre PSD PREZENT 
32 Popeangă Vasile PSD PREZENT 
33 Steriu Valeriu – Andrei Independent PREZENT 
34 Stroe Mihai PD – L PREZENT 
35 Surupăceanu Mugurel PSD PREZENT 
36 Şandru Mihaela Ioana PD – L ABSENT 
37 Ţintean Ioan PNL PREZENT 
38 Ţurea Răzvan Independent PREZENT 
39 Uioreanu Horea Dorin PNL ABSENT 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 
Expert parlamentar 
Vasilica Popa 
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