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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de  21 septembrie 2011 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 21 septembrie  2011,  între orele 1400 – 1900. 

 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 

legislative: 
I. FOND 

 
1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul 

României şi Guvernul Guernsey privind schimbul de informaţii în 
domeniul fiscal, semnat la Londra, la 12 ianuarie 2011 şi în Guernsey, la 
17 ianuarie 2011.(PLx493/2011) 

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

2. Proiect de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată 
de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011 şi aprobată prin 
Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 
martie 2011.(PLx494/2011) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate din voturile 
exprimare de către deputaţii prezenţi la dezbateri, a hotărât întocmirea 
unui raport în forma prezentată de Guvern. 

3. Proiect de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată 
de autorităţile române la Bucureşti la 22 decembrie 2010, aprobată prin 
Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 7 
ianuarie 2011 şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
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nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi 
Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie 
transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, 
şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 
mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de 
autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia 
Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 
2009.(PLx495/2011) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate din voturile 
exprimare de către deputaţii prezenţi la dezbateri, a hotărât întocmirea 
unui raport în forma prezentată de Guvern. 

4. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între România şi 
Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, de 
amendare a Convenţiei între România şi Confederaţia Elveţiană pentru 
evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere şi a 
Protocolului, semnate la Bucureşti la 25 octombrie 1993.(PLx496/2011) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate din voturile 
exprimare de către deputaţii prezenţi la dezbateri, a hotărât întocmirea 
unui raport în forma prezentată de Guvern. 

5. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei între Guvernul 
României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei 
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi 
a Protocolului la Convenţie, semnate la Riad la 26 aprilie 
2011.(PLx509/2011) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate din voturile 
exprimare de către deputaţii prezenţi la dezbateri, a hotărât întocmirea 
unui raport în forma prezentată de Guvern. 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea 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.(PLx493/2011) – Raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

În urma dezbaterilor, Comisiile, cu unanimitate din voturile 
exprimate de către deputaţii prezenţi la dezbateri, au hotărât întocmirea 
unui raport comun cu amendamente. 

7. 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.(PLx297/2011) – Raport comun cu 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi cu Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu unanimitate din voturile 
exprimare de către deputaţii prezenţi la dezbateri, au hotărât întocmirea 
unui raport preliminar comun de respingere. 

8. 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 juridică, de 
disciplină şi imunităţi şi cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu unanimitate din voturile 
exprimare de către deputaţii prezenţi la dezbateri, au hotărât întocmirea 
unui raport preliminar comun de adoptare a actului normativ. 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.113/2010 privind modificarea alin.(1) al art. II din 
Ordonanţa 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.(PLx84/2011) – Raport comun 
cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi cu Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială 

În urma dezbaterilor, Comisiile, cu unanimitate din voturile 
exprimare de către deputaţii prezenţi la dezbateri, au hotărât întocmirea 
unui raport comun de respingere. 

10. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri 
executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din 
sistemul justiţiei.(PLx173/2009) – Raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

În urma dezbaterilor, Comisiile, cu unanimitate din voturile 
exprimate de către deputaţii prezenţi la dezbateri, au hotărât întocmirea 
unui raport comun de respingere. 

 
II. AVIZE 

 
11. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.265/2010 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind 
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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, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră 
Române şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind 
frontiera de stat a României.(PLx505/2011) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate din voturile 
exprimate de către deputaţii prezenţi la dezbateri, 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 Barna Maria Eugenia – preşedinte Progresist 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 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 PREZENT 
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 de domnul 

Petrescu Cristian 

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 Înlocuit de domnul 

Toader Mircea 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

23 Mocanu Adrian PSD ABSENT 
24 Nechifor Cătălin - Ioan PSD ABSENT 
25 Neculai Marius PD – L Înlocuit de domnul 

Trăşculescu Alin 

26 Nicolăescu Gheorghe - Eugen PNL PREZENT 
27 Pardău Dumitru PD – L Înlocuit de domnul 

Vlad Iulian 
28 Petrescu Petre PSD PREZENT 
29 Popeangă Vasile PSD PREZENT 
30 Steriu Valeriu – Andrei Progresist Înlocuit de domnul 

Ţurea Răzvan 

31 Stroe Mihai PD – L PREZENT 
32 Ştefan Viorel PSD PREZENT 
33 Ţintean Ioan PNL PREZENT 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Maria Eugenia BARNA 

 
 
 
 
 
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 
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