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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

 
din ziua de 16 februarie 2010 

 
 
 

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

ziua de 16 februarie 2010  între orele 14,00  – 19,00. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 

legislative: 
I. FOND 

 
1. Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare 

pentru IMM-urile din industria berii.(PLx726/2006) – Raport suplimentar 
AMÂNAT 
2. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(30) al art.4 din 

Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea 
asigurărilor.(PLx292/2009) 

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

Guvernului nr.111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-
bugetare.(PLx12/2010) 

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

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.104/2009 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.(PLx680/2009) 

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

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, 
precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor 
publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale 
altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind 
cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, 
cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local.(PLx709/2009) 

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

6. Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea creditului 
agricol pentru producţie nr.150/2003.(PLx579/2009) 

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

7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap.(PLx561/2009) 

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

8. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap.(PLx606/2009) 

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

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă 
AGERPRES.(PLx623/2009) 

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

10. Proiect de Lege privind medicina şcolară.(PLx625/2009) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz negativ. 
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11. Propunere legislativă privind instituirea ajutorului financiar 
lunar pentru persoanele din fostele localităţi necooperativizate în perioada 
comunistă, care au fost obligate să livreze la fondul centralizat al statului, 
prin sistemul de contractări şi achiziţii, produse animaliere şi 
agroalimentare.(PLx648/2009) 

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

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap.(PLx655/2009) 

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

13. Propunere legislativă de modificare a art.47 din Legea 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale.(PLx673/2009) 

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

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
416/2001 privind venitul minim garantat.(PLx674/2009) 

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

15. Propunere legislativă pentru completarea art.13 al Legii 
nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.(PLx675/2009) 

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

16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.I din 
Ordonanţa de Urgenţă nr.88/2006 pentru modificarea şi completarea unor 
acte act normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele 
măsuri în domeniul cheltuielilor de personal.(PLx715/2009) 

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

17. Propunere legislativă privind instituirea sistemului de marcare 
pentru anumite produse petroliere.(PLx17/2010) 

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

18. Propunere legislativă pentru acordarea unor tichete cadou de 
Paşti şi de Crăciun pensionarilor.(PLx19/2010) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 
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19. Propunere legislativă privind înfiinţarea societăţilor comerciale 
având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor şi comercializarea 
cărnii şi a produselor din carne.(PLx20/2010) 

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 

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 
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 ABSENT 
27 Neculai Marius PD - L PREZENT 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

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 ABSENT 
33 Uioreanu Horea Dorin PNL PREZENT 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar 
Vasilica Popa 
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