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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

 
din ziua de 8 septembrie 2009 

 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 8 septembrie 2009 între orele 14,30 – 19,00. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 
legislative: 

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

Guvernului nr.53/2008 privind modificarea şi completarea Legii 
nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi 
pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor 
de terorism.(PLx541/2008) – Raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

Comisiile, reunite în şedinţă comună, au început dezbaterile asupra 
acestui act normativ urmând a fi finalizate într-o şedinţă viitoare. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere 
dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la 
Bruxelles la 23 iunie 2009 şi a Acordului de Împrumut, în sumă de până la 
5.000.000.000 euro, dintre România în calitate de Împrumutat, Banca 
Naţională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, şi 
Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la 
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Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 
2009.(PLx352/2009) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport cu amendamente. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.83/2009 privind ratificarea Contractului de finanţare între 
România şi Banca Europeană de Investiţii referitor la Proiectul privind 
infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, faza B, semnat 
la Bucureşti, la 30 octombrie 2008 şi la Luxemburg, la 10 noiembrie 
2008.(PLx353/2009) 

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

4. Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 convenit 
prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 29 ianuarie 2009 şi la 
Bucureşti la 17 martie 2009, între Guvernul României şi Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de Împrumut dintre 
România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru 
finanţarea "Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare", 
semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005.(PLx358/2009) 

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

5. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de garanţie semnat 
între Statele membre UE şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) privind 
împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii 
pentru proiectele de investiţii din Statele membre ale grupului statelor din 
Africa, Caraibe şi Pacific, şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, precum 
şi a Acordului privind administrarea arieratelor semnat între Statele 
membre UE şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) privind procedurile de 
plată şi rambursare în cadrul Garanţiilor Statelor Membre în favoarea 
Băncii Europene de Investiţii, semnate de România la Luxemburg, 21 
octombrie 2008.(PLx364/2009) 

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

6. Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Statutul 
Fondului Monetar Internaţional propuse şi aprobate de Consiliul 
Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional, prin Rezoluţia 63-2 pentru 
perfecţionarea sistemului de vot şi a reprezentativităţii în cadrul Fondului 
Monetar Internaţional, la Washington, la data de 28 aprilie 2008, şi 
respectiv prin Rezoluţia 63-3 pentru extinderea autorităţii investiţionale a 
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Fondului Monetar Internaţional, la Washington, la data de 5 mai 
2008.(PLx365/2009) 

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

7. Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut între 
România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor 
(“Împrumutat”), şi KfW, Frankfurt pe Main (“KfW”), pentru 8.000.000 
euro, semnat la Bucureşti, la 31 iulie 2008 şi respectiv la Frankfurt pe 
Main, la 2 noiembrie 2007, pentru finanţarea Proiectului - Promovarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii (etapa a 4-a).(PLx377/2009) 

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

 
II. AVIZE 

 
8. Propunere legislativă pentru reînfiinţarea comunei Cintei, judeţul 

Arad, prin reorganizarea comunei Zărand.(PLx288/2009) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

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

Ordonanţei de urgenţă nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 
creşterii copilului.(PLx342/2009) 

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

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale.(PLx344/2009) 

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

11. Propunere legislativă pentru completarea art.50 din Legea 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale.(PLx345/2009) 

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

12. Propunere legislativă privind protecţia infrastructurilor critice şi 
înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Infrastructurilor 
Critice.(PLx349/2009) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 
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13. Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei Româneşti, 
prin reorganizarea comunei Potlogi, jud.Dâmboviţa.(PLx306/2009) 

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

14. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru organizarea şi 
funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului, precum şi a altor autorităţi 
ale administraţiei publice centrale.(PLx354/2009) 

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

15. Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind 
cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, 
cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local.(PLx355/2009) 

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

16. Propunere legislativă privind Camerele pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală.(PLx337/2009) 

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

17. Propunere legislativă "Legea Camerelor 
Agricole".(PLx338/2009) 

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

18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.334/2002 bibliotecilor.(PLx346/2009) 

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

19. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Comunitare.(PLx347/2009) 

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

20. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor judeţene publice de pază şi ordine.(PLx348/2009) 

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

21. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.132 din 11 februarie 2005, cu modificările 
şi completările ulterioare.(PLx316/2009) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 
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22. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.7 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calităţii 
de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru 
infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au 
fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi 
persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de 
răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în 
România.(PLx317/2009) 

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

23. Propunere legislativă pentru modificarea unor prevederi legale 
în domeniul circulaţiei juridice a terenurilor.(PLx321/2009) 

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 ABSENT 
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 Holdiş Ioan PD - L PREZENT 
17 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 
18 Lakatoş Petru UDMR PREZENT 
19 Manda Iulian Claudiu PSD + PC PREZENT 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

20 Marian  Dan  Mihai PD - L PREZENT 
21 Martin Eduard-Stelian PSD + PC PREZENT 
22 Merka Adrian - Miroslav Minorităţi ABSENT 
23 Militaru Constantin Severus PD - L PREZENT 
24 Mocanu Adrian PSD + PC ABSENT 
25 Nechifor Cătălin - Ioan PSD + PC PREZENT 
26 Neculai Marius PD - L PREZENT 
27 Nicolăescu Gheorghe - Eugen PNL PREZENT 
28 Olteanu Bogdan PNL ABSENT 
29 Petrescu Petre PSD + PC PREZENT 
30 Popeangă Vasile PSD + PC PREZENT 
31 Ţurea Răzvan PSD + PC PREZENT 
32 Uioreanu Horea Dorin PNL PREZENT 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar 
Vasilica Popa 
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