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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de 27 aprilie 2010 
 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 20  aprilie 2010  între orele 10,00  – 12,00 şi 14,30 – 19,00. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 
legislative: 

I. FOND 
 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.8/2009 pentru completarea art.21 din Ordonanţa Guvernului 
nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar 
preventiv.(PLx689/2009) 

AMÂNAT 
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.32/1994 privind sponsorizarea.(PLx702/2009) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui raport de respingere. 
3. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.7/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru 
autovehicule.(PLx703/2009) – Raport comun cu Comisia pentru industrii 
şi servicii 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui preraport de respingere. 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2010 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele 
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livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională 
"Romtehnica"- S.A. către Ministerul Apărării Naţionale în anul 
2010.(PLx161/2010) 

AMÂNAT 
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare între 

România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de 
Modernizare a Metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, magistrala 5 
Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, 
semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009.(PLx199/2010) 

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

 
II. AVIZE 

 
6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie.(PLx50/2010) 

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

7. Proiectul Legii educaţiei naţionale.(PLx156/2010) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz favorabil. 
8. Propunere legislativă "Legea educaţiei naţionale".(PLx115/2010) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz favorabil. 
9. Propunere legislativă privind învăţământul 

superior.(PLx180/2010) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz favorabil. 
10. Propunere legislativă privind statutul personalului 

didactic.(PLx181/2010) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz favorabil. 
11. Propunere legislativă privind învăţământul 

preuniversitar.(PLx182/2010) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz favorabil. 
12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de 
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împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori 
economici.(PLx164/2010) 

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

13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi 
reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi 
comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul 
feroviar.(PLx168/2010) 

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

14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe 
reţeaua de drumuri naţionale din România.(PLx167/2010) 

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

15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.10/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele 
de stat a unor cantităţi de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, 
cu titlu gratuit Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe 
valoarea adăugată şi al accizelor pentru unele cantităţi de 
combustibili.(PLx169/2010) 

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

16. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor 
nr.107/1996.(PLx158/2010) 

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

17. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.(PLx159/2010) 

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

18. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor.(PLx166/2010) 
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În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 

19. Propunere legislativă privind unele măsuri medico-
sociale.(PLx147/2010) 

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

20. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.328/2006 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind 
cinematografia.(PLx150/2010) 

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

21. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18 din 4 martie 2009 privind 
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.(PLx151/2010) 

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

22. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale.(PLx129/2010) 

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

23. Proiect de Lege privind stimularea construcţiei de locuinţe 
sociale.(PLx137/2010) 

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 
8 Călian Petru PD - L PREZENT 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

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 PD - L PREZENT 
22 Martin Eduard-Stelian PSD + PC PREZENT 
23 Merka Adrian - Miroslav Minorităţi PREZENT 
24 Militaru Constantin Severus PD - L ABSENT 
25 Mocanu Adrian Independent PREZENT 
26 Nechifor Cătălin - Ioan PSD + PC PREZENT 
27 Neculai Marius PD – L PREZENT 
28 Nicolăescu Gheorghe - Eugen PNL PREZENT 
29 Pardău Dumitru PD – L PREZENT 
30 Petrescu Petre PSD + PC PREZENT 
31 Popeangă Vasile PSD + PC PREZENT 
32 Surupăceanu Mugurel PSD + PC ABSENT 
33 Ţintean Ioan PNL PREZENT 
34 Ţurea Răzvan Independent PREZENT 
35 Uioreanu Horea Dorin PNL PREZENT 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 
Expert parlamentar 
Vasilica Popa 
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