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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  16, 17 şi 18 noiembrie 2010 
 
 
 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 16, 17 şi 18  noiembrie  2010,  între orele 1400 – 1900, 830 – 1630, 
respectiv 0830 – 1230, astfel : 

 
16  noiembrie 2010 

 
I. ŞEDINŢĂ COMUNĂ 

CU 
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 
Comisiile reunite au dezbătut următoarele acte normative: 

 
FOND 

 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.18/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în 
titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale 
personalului din sectorul bugetar.(PLx297/2010) – Raport comun cu 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

Bucureşti,   23.11.2010 
Nr. 22/592 
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În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au 
hotărât întocmirea unui raport preliminar comun de respingere. 

2. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri 
executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din 
sectorul bugetar.(PLx453/2010) – Raport comun cu Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială şi cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au 
hotărât întocmirea unui raport preliminar comun de respingere. 

 
 

II. ŞEDINŢA COMISIEI 
 

I. FOND 
 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori.(PLx456/2010) 

Membrii comisiei, în prezenţa invitaţilor, au continuat dezbaterile 
asupra acestui act normativ, urmând ca acestea să fie finalizate într-o 
şedinţă viitoare. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.56 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx502/2010) 

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

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

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

AMÂNAT 
5. Propunere legislativă privind modificarea alineatului (7) al 

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

MÂNAT 
6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul Fiscal.(PLx514/2010) 
AMÂNAT 
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17 NOIEMBRIE 2010 

 
Comisia  a dezbătut următoarele acte normative: 

 
I. FOND 

 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori.(PLx456/2010) 

Membrii comisiei, în prezenţa invitaţilor, au continuat dezbaterile 
asupra acestui act normativ, urmând ca acestea să fie finalizate într-o 
şedinţă viitoare. 

II. AVIZE 
 
7. Proiect de Lege privind schimbarea denumirii satului Satu Nou 

din componenţa comunei Racu, judeţul Harghita, în Gârciu.(PLx498/2010) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz favorabil. 
8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare.(PLx503/2010) 

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

9. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 privind 
organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi 
componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi 
securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice.(PLx507/2010) 

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

10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 
privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 
efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în 
perioada 1950-1961.(PLx508/2010) 

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

11. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr.96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi 
privat, precum şi pentru copii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu 
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program normal de 4 ore, cu modificările şi completările 
ulterioare.(PLx509/2010) 

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

12. Propunere legislativă cu privire la introducerea şahului ca 
disciplină de studiu opţională în învăţământul primar.(PLx510/2010) 

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

13. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru realizarea 
Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie.(PLx517/2010) 

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

14. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, 
în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state 
care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac 
parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia 
Elveţiană.(PLx518/2010) 

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

15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 
nr.194/2002 privind regimul străinilor în România.(PLx520/2010) 

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

16. Propunere legislativă privind Programul Naţional de Autostrăzi 
şi Drumuri Expres (Rapide) pentru perioada 2011-2020 şi măsuri de 
reglementare a contractelor de antrepriză şi subantrepriză.(PLx521/2010) 

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

17. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de 
Frontieră Române şi pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a 
României.(PLx523/2010) 

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

18. Proiect de Lege privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice.(PLx526/2010) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 
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19. Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 
creşterii copilului.(PLx527/2010) 

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

 20. Proiect de Lege pentru acordarea de despăgubiri cetăţenilor 
aparţinând comunităţii minorităţii turce din fosta insulă Ada-
Kaleh.(PLx529/2010) 

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

 21. Proiect de Lege privind unele măsuri de expropriere în vederea 
realizării unor obiective de interes naţional, local şi 
judeţean.(PLx609/2010) 

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

22. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
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.(PLx644/2010) 

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

23. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din 
domeniul cercetării.(PLx608/2010)  

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

  
18 noiembrie 2010 

 
Comisia a dezbătut următorul act normativ: 

 
FOND 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori.(PLx456/2010) 

Membrii comisiei, în prezenţa invitaţilor, au continuat dezbaterile 
asupra acestui act normativ, urmând ca acestea să fie finalizate într-o 
şedinţă viitoare. 
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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 + PC 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 + PC PREZENT 
6 Bleotu Vasile  PSD + PC PREZENT 

7 Călian Petru PD - L PREZENT 
8 Ciobanu Gheorghe PD - L PREZENT 

9 Dascălu Constantin PD - L PREZENT 
10 Donţu  Mihai PNL PREZENT 
11 Dragomir Gheorghe PNL PREZENT 
12 Drăghici Mircea - Gheorghe PSD + PC 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 Cărare Viorel

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 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 Pardău Dumitru PD – L PREZENT 
30 Petrescu Petre PSD + PC PREZENT 
31 Popeangă Vasile PSD + PC PREZENT 
32 Surupăceanu Mugurel PSD + PC PREZENT 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

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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