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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de  10 mai 2011 
 
 
 

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

ziua de 10 mai  2011,  între orele 1400 – 1900, astfel: 
 

I. ŞEDINŢĂ COMUNĂ 
CU 

COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ,  
REFORMĂ ŞI PRIVATIZARE 

 
FOND 

 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reconstituirea 
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru executarea 
obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice stabilite prin titluri 
executorii.(PLx160/2011) 

AMÂNAT 
2. Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru 

funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 
Statului.(PLx164/2011) 

AMÂNAT 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

Bucureşti,   16.05.2011 
Nr. 22/214 



 
II. ŞEDINŢA COMISIEI 

 
FOND 

 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.5/2010 pentru modificarea art. III alin.(1) din Ordonanţa Guvernului 
nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei 
sociale.(PLx185/2010) – Raport înlocuitor la cererea de reexaminare a 
Preşedintelui României 

AMÂNAT 
2. Proiect de Lege privind gestionarea taxelor colectate în cadrul 

aplicării politicii agricole comune şi care fac parte din sistemul de 
finanţare al fondurilor europene pentru agricultură, precum şi din sistemul 
resurselor proprii al Uniunii Europene.(PLx163/2011) – Raport comun cu 
Comisia pentru  agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate din voturile celor 
prezenţi, a hotărât întocmirea unui raport comun cu amendamente. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.15/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative.(PLx194/2011) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate din voturile celor 
prezenţi, a hotărât întocmirea unui raport în forma adoptată de Senat. 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.17/2011 privind administrarea creanţelor bugetare 
reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de 
angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sistemului 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă.(PLx195/2011) – Raport comun cu Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

AMÂNAT 
5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în vederea îmbunătăţirii activităţii de valorificare a bunurilor 
sechestrate sau după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a 
statului.(PLx199/2011) – Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 

AMÂNAT 
 
 



AVIZE 
 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.20/2011 privind finanţarea unor activităţi de îmbunătăţiri 
funciare.(PLx197/2011) 

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

Guvernului nr.21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi 
funcţionarea Consiliului de supraveghere.(PLx198/2011) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate din voturile celor 
prezenţi, a hotărât întocmirea unui aviz favorabil. 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului.(PLx202/2011) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate din voturile celor 
prezenţi, a hotărât întocmirea unui aviz favorabil. 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2004 privind 
asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de 
permanenţă.(PLx203/2011) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate din voturile celor 
prezenţi, a hotărât întocmirea unui aviz favorabil. 

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie.(PLx205/2011) 

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

11. Propunere legislativă privind înregistrarea operaţiunilor 
comerciale prin mijloace electronice.(PLx208/2011) 

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

12. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.(PLx182/2011) 

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

13. Proiect de Lege privind statutul rezerviştilor 
voluntari.(PLx189/2011) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate din voturile celor 
prezenţi, a hotărât întocmirea unui aviz cu amendamente. 



14. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a 
turismului  „Schi în România”.(PLx180/2011) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate din voturile celor 
prezenţi, a hotărât întocmirea unui aviz favorabil. 

15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.12/2011 pentru reorganizarea unor instituţii aflate în 
subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi 
pentru reducerea unor cheltuieli.(PLx179/2011) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate din voturile celor 
prezenţi, a hotărât întocmirea unui aviz favorabil. 

16. Propunere de Directivă privind o bază consolidată comună de 
impozitare a societăţilor comerciale (CCCTB).(E3/2011) – Proiect de 
opinie pentru Comisia pentru afaceri europene 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate din voturile celor 
prezenţi, a hotărât întocmirea unui aviz motivat deoarece Directiva nu 
respectă  principiul subsidiarităţii. 

17. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind contractele de credit pentru proprietăţi rezidenţiale 
(COM(2011)142).(E8/2011) – Proiect de opinie pentru Comisia pentru 
afaceri europene 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate din voturile celor 
prezenţi, a hotărât întocmirea unui proces verbal de constatare a 
respectării  principiului subsidiarităţii. 

 
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 Independent 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 Călian Petru PD - L PREZENT 

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

10 Donţu  Mihai PNL PREZENT 



Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

11 Dragomir Gheorghe PNL PREZENT 
12 Drăghici Mircea - Gheorghe PSD  PREZENT 
13 Erdei Doloczki Istvan UDMR PREZENT 
14 Florescu Adrian PD - L PREZENT 
15 Holban Titi PNL PREZENT 
16 Holdiş Ioan PD - L PREZENT 

17 Ialomiţianu Gheorghe - ministru PD - L 
Înlocuit permanent de 

domnul Burlacu 
Cristian Ion 

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

21 Merka Adrian - Miroslav Minorităţi PREZENT 
22 Militaru Constantin Severus PD - L PREZENT 
23 Mocanu Adrian PSD PREZENT 
24 Nechifor Cătălin - Ioan PSD PREZENT 
25 Neculai Marius PD – L PREZENT 

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 Independent Înlocuit de domnul 

Tabugan Ion 

31 Stroe Mihai PD – L PREZENT 
32 Ştefan Viorel PSD PREZENT 
33 Ţintean Ioan PNL PREZENT 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia BARNA 
 
 

 
Expert parlamentar 
Vasilica Popa 
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