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

ziua de 03 mai  2011,  între orele 1400 – 1900, astfel: 
În prima parte de lucru a fost ales noul preşedinte al Comisiei, în 

persoana doamnei deputat Maria Eugenia Barna, la propunerea Grupului 
deputaţilor independenţi, conform Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 
8/2011. 

Comisia, cu 18 voturi pentru, a validat propunerea Grupului 
deputaţilor independenţi în sensul ca doamna Maria Eugenia Barna să fie 
preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

În a doua parte de lucru comisia a dezbătut următoarele proiecte de 
Lege/propuneri legislative: 

I. FOND 
 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale.(PLx153/2011) 

AMÂNAT 
2. Proiect de Lege pentru aprobarea majorării capitalului deţinut de 

România la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării 
Negre.(PLx70/2011) – Reexaminare în urma retrimiterii actului normativ 
de la Plenul Camerei Deputaţilor  
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În urma reexaminării, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport suplimentar cu amendamente. 

3. Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii 
private.(PLx58/2011) – Raport comun cu Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

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

4. Propunere legislativă privind modificarea părţii introductive a 
alin.(2¹) al art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal.(PLx243/2010) - Raport înlocuitor la cererea de reexaminare a 
Preşedintelui României  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
admiterea cererii de reexaminare a Preşedintelui României şi 
respingerea propunerii legislative. 

5. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.571 
privind Codul fiscal. - Raport înlocuitor la cererea de reexaminare a 
Preşedintelui României 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
admiterea cererii de reexaminare a Preşedintelui României şi 
respingerea propunerii legislative. 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.5/2010 pentru modificarea art. III alin.(1) din Ordonanţa Guvernului 
nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei 
sociale.(PLx185/2010) – Reexaminare la cererea Preşedintelui României 

AMÂNAT 
7. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.97/2005 pentru 

acordarea de compensaţii cetăţenilor români care n-au beneficiat de 
prevederile Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma 
aplicării tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 
septembrie 1940.(PLx62/2011) 

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

8. Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Al 
doilea împrumut pentru politici de dezvoltare) între România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 2 
februarie 2011 şi modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut 
pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională 



pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 
2009.(PLx128/2011) 

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

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.129/2010 pentru prorogarea aplicării dispoziţiilor art.4 din 
Ordonanţa Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei 
proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora.(PLx134/2011) – 
Raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport preliminar în forma adoptată de Senat. 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
571/2003 privind Codul Fiscal.(PLx116/2011) 

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

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.121/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor 
derulate prin trezoreria statului şi pentru modificarea art.52 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele publice.(PLx154/2011) 

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

12. Propunere legislativă privind reglementarea acordării 
eşalonărilor la plată.(PLx122/2011) 

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

13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinţă câştigul 
salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii şi protecţiei 
sociale.(PLx161/2011) – Raport comun cu Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport preliminar în forma adoptată de Senat. 

14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.22/2011 privind reglementarea unor măsuri fiscale pentru 
unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania 
Naţională „Romtehnica” - S.A. către Ministerul Apărării Naţionale în anul 
2011.(PLx162/2011) 

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

 



II. AVIZE 
 

15. Proiect de Lege privind alocaţiile de hrană pentru consumurile 
colective din unităţile sanitare publice.(PLx166/2011) 

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

16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.(PLx170/2011) 

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

17. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.(PLx173/2011) 

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

18. Propunere de Directivă privind o bază consolidată comună de 
impozitare a societăţilor comerciale (CCCTB).(E3/2011) - Proiect de 
opinie pentru Comisia pentru afaceri europene 

AMÂNAT 
19. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind contractele de credit pentru proprietăţi rezidenţiale 
(COM(2011)142).(E8/2011) - Proiect de opinie pentru Comisia pentru 
afaceri europene 

AMÂNAT 
 
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 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 PREZENT 
6 Barna Maria Eugenia Independent PREZENT 
7 Bleotu Vasile  PSD PREZENT 

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

10 Dascălu Constantin PD - L PREZENT 



Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

11 Donţu  Mihai PNL PREZENT 
12 Dragomir Gheorghe PNL PREZENT 
13 Drăghici Mircea - Gheorghe PSD  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 Ialomiţianu Gheorghe - ministru PD - L 
Înlocuit permanent de 

domnul Burlacu 
Cristian Ion 

19 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 
20 Lakatoş Petru UDMR PREZENT 
21 Manda Iulian Claudiu PSD PREZENT 

22 Merka Adrian - Miroslav Minorităţi PREZENT 
23 Militaru Constantin Severus PD - L PREZENT 
24 Mocanu Adrian PSD PREZENT 
25 Nechifor Cătălin - Ioan PSD PREZENT 
26 Neculai Marius PD – L PREZENT 

27 Nicolăescu Gheorghe - Eugen PNL PREZENT 
28 Pardău Dumitru PD – L PREZENT 
29 Petrescu Petre PSD PREZENT 
30 Popeangă Vasile PSD PREZENT 
31 Steriu Valeriu – Andrei Independent Înlocuit de domnul 

Nicolicea Eugen 

32 Stroe Mihai PD – L PREZENT 
33 Ţintean Ioan PNL PREZENT 

 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Adrian Henorel NIŢU 
 
 

 
Expert parlamentar 
Vasilica Popa 
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