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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de  14 septembrie 2011 
 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 14 septembrie  2011,  între orele 1400 – 1900. 

 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 

legislative: 
AVIZE 

 
1. Propunere legislativă privind comunicaţiile 

electronice.(PLx393/2011) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz favorabil. 
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier 
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic.(PLx394/2011) 

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

3. Proiect de Lege privind afilierea Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociaţia 
Internaţională a Oficiilor de Marcare ce activează în domeniul metalelor 
preţioase.(PLx397/2011) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 
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4. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane.(PLx422/2011) 

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

5. Propunere legislativă pentru stimularea şi sprijinirea construcţiilor 
de case.(PLx423/2011) 

AMÂNAT 
6. Propunere legislativă privind serviciile de îngrijire şi 

supraveghere a copiilor pe timpul zilei.(PLx424/2011) 
AMÂNAT 
7. Propunere legislativă privind instituirea pazei grădiniţelor, 

şcolilor generale şi liceelor pe durata desfăşurării activităţilor 
didactice.(PLx430/2011) 

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

8. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Hotărârii nr.932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din 
învăţământul de stat.(PLx432/2011) 

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

9. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului 
de fructe proaspete în şcoli.(PLx433/2011) 

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

10. Propunere legislativă privind transformarea cazărmile 
dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în 
administrarea consiliilor locale, în scopul transformării acestora în 
obiective de utilitate publică, cu caracter social.(PLx434/2011) 

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

11. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii.(PLx444/2011) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 
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12. Proiectul Legii timbrului cultural.(PLx453/2011) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz negativ. 
13. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.523/2003 

privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare a Turismului „Schi 
în România.”(PLx456/2011) 

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

14. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor de creştere, îngrijire şi educare a copiilor în vârstă 
de 0-3 ani.(PLx457/2011) 

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

15. Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.283/2010 
privind Camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală 
publicat în Monitorul Oficial al României nr.15 din 07 ianuarie 
2010.(PLx462/2011) 

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

16. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice.(PLx463/2011) 

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

17. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice.(PLx464/2011) 

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

18. Propunere legislativă pentru modificarea Legii Nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice.(PLx465/2011) 

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

19. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice.(PLx466/2011) 

AMÂNAT 
20. Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.(PLx467/2011) 
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În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz negativ. 
21. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de 

Urgenţă nr.94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor 
categorii de persoane în sistemul public de pensii.(PLx469/2011) 

AMÂNAT 
22. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii.(PLx470/2011) 

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

23. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de 
Urgenţă nr.133/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii.(PLx471/2011) 

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

24. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap.(PLx477/2011) 

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

25. Propunere legislativă pentru modificarea art.29 din Legea 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat.(PLx486/2011) 

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

26. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.399 din 30 
octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate.(PLx487/2011) 

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

27. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă nr.6/2001 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.(PLx491/2011) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 
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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avut următoarea prezenţă în 

ziua de şedinţă: 
 

Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

1 Barna Maria Eugenia – preşedinte Progresist PREZENT 
2 Chiţoiu Daniel - vicepreşedinte PNL ABSENT 
3 Niţu Adrian Henorel - vicepreşedinte PD - L PREZENT 
4 Bud Nicolae - secretar PD - L PREZENT 
5 Nosa Iuliu - secretar PSD PREZENT 
6 Bleotu Vasile  PSD ABSENT 
7 Călian Petru PD - L PREZENT 

8 Ciobanu Gheorghe PD - L PREZENT 
9 Dascălu Constantin PD - L PREZENT 

10 Donţu  Mihai PNL ABSENT 
11 Dragomir Gheorghe PNL PREZENT 
12 Drăghici Mircea - Gheorghe PSD  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 
Naţionale  PREZENT 

19 Lakatoş Petru UDMR PREZENT 
20 Manda Iulian Claudiu PSD PREZENT 

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

26 Nicolăescu Gheorghe - Eugen PNL PREZENT 
27 Pardău Dumitru PD – L ABSENT 
28 Petrescu Petre PSD PREZENT 
29 Popeangă Vasile PSD PREZENT 
30 Steriu Valeriu – Andrei Progresist Înlocuit de doamna 

Iordache Luminiţa 

31 Stroe Mihai PD – L PREZENT 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

32 Ştefan Viorel PSD PREZENT 
33 Ţintean Ioan PNL ABSENT 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Maria Eugenia BARNA 

 
 
 
 
 
Expert parlamentar 
Vasilica Popa 
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