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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de 22 decembrie 2009 
 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 22 decembrie 2009  între orele 11,00  – 16,30. 

Comisia şi-a desfăşurat lucrările în două sesiuni, şi anume: 
 

I. ŞEDINŢĂ COMUNĂ 
cu Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară  

şi piaţă de capital a Senatului 
 
1. Audierea domnului Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu 

candidat la funcţia de ministru al finanţelor publice. 
În urma audierii, comisiile reunite avizează favorabil (36 voturi 

pentru şi 2 împotrivă) candidatura domnului Sebastian Teodor Gheorghe 
Vlădescu la funcţia de ministru al finanţelor publice. 
 

II. ŞEDINŢA COMISIEI 
 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 

legislative: 
FOND 

 
1. Proiect de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor 

afectate de construcţia infrastructurii de transport.(PLx575/2009) - Raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

AMÂNAT 
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2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
articolului 250, al.(1), pct.19 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 
privind Codul Fiscal.(PLx583/2009) 

AMÂNAT 
3. Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri sau 

compensaţii financiare cetăţenilor români, victime ale stării de război din 
1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat 
Podişul Transilvaniei.(PLx605/2009) 

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

4. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal.(PLx109/2009) 

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

5. Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care 
au constituit depozite la CEC Bank înainte de anul 1990 şi şi-au transferat 
aceste depozite la BRD- Groupe Société Générale în anul 1991 în vederea 
achiziţionării de autoturisme DACIA.(PLx503/2009) 

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

 
AVIZE 

 
6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.(PLx453/2009) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz favorabil. 
7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea 
familiei în vederea creşterii copilului.(PLx459/2009) 

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

8. Proiect de Lege privind reparaţiile morale şi materiale pentru 
fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată după 23 august 
1944.(PLx531/2009) 

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

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
rezidenţiatului.(PLx541/2009) 
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În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 

10. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea 
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii.(PLx546/2009) 

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

11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor 
nr.85/2003.(PLx549/2009) 

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

12. Propunere legislativă privind măsurile de simplificare şi de 
accelerare a înscrierii proprietarilor în cartea funciară.(PLx558/2009) 

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

13. Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul muncii şi 
asigurărilor sociale.(PLx563/2009) 

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

14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a 
conformităţii.(PLx568/2009) 

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

15. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2009 pentru modificarea art.8 din Legea nr.157/2004 privind 
instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea 
managerilor din sectorul public.(PLx571/2009) 

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

16. Proiect de Lege privind completarea Anexei la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programul naţional 
privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate 
personală.(PLx577/2009) 

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

17. Proiect de Lege privind despăgubirea persoanelor ale căror 
locuinţe proprietate personală au fost demolate în perioada 6 martie 1945 - 
22 decembrie 1989 şi au devenit chiriaşi în imobilele retrocedate ulterior 
foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora.(PLx580/2009) 
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În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 

18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta 
Dunării".(PLx586/2009) 

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

19. Propunere legislativă pentru prevenirea cruzimii faţă de animale 
şi protecţia acestora.(PLx590/2009) 

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

20. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de 
Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile.(PLx599/2009) 

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

21. Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor de turism în staţiuni turistice şi zone turistice.(PLx604/2009) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate 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 
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 
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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 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 
19 Lakatoş Petru UDMR PREZENT 
20 Manda Iulian Claudiu PSD + PC PREZENT 
21 Marian  Dan  Mihai Independent PREZENT 
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 PREZENT 
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 Independent PREZENT 
33 Uioreanu Horea Dorin PNL PREZENT 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 
 
Expert parlamentar 
Vasilica Popa 
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