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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

 
din ziua de  15 decembrie 2010 

 
 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 15 decembrie  2010,  între orele 830 – 1630, astfel: 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 
legislative: 

I. FOND 
 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori.(PLx456/2010) 

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

2. Cerere de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative.(PLx544/2009/2010) – Raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor, cu majoritate de voturi, 
au hotărât admiterea cererii de reexaminare şi propun Plenului 
modificarea legii prin adoptarea amendamentelor prezentate în anexă. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii 
fiscale.(PLx592/2010) – Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 

AMÂNAT 
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4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-
fiscale.(PLx409/2010) 

AMÂNAT 
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.82/2010 pentru modificarea art.7 alin.(1) pct.2 subpct.2.1 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea 
art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi alte 
măsuri financiar – fiscale.(PLx661/2010)  

AMÂNAT 
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.87/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx709/2010)  

AMÂNAT 
7. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.59/2010 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal.(PLx597/2010)  

AMÂNAT 
8. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.56 din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx502/2010)  
AMÂNAT 
9. Propunere legislativă privind modificarea alineatului (7) al 

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

AMÂNAT 
10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

11. Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.160 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx543/2010) 

AMÂNAT  
12. Propunere legislativă pentru completarea Legii 571/2003 privind 

Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare.(PLx560/2010)  
AMÂNAT 

13. Proiect de Lege pentru modificarea art.206 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal.(PLx554/2010) 

AMÂNAT 
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14. Proiect de Lege pentru modificarea art.21 alin.(4) lit. p) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLx593/2010) 

AMÂNAT 
15. Propunere legislativă privind taxa de solidaritate.(PLx688/2010) 

AMÂNAT 
16. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.39/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.(PLx383/2010) 

AMÂNAT 
17. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.(PLx708/2010) 

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

Codul de Procedură Fiscală.(PLx511/2010) 
AMÂNAT 

19. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al 
articolului 120 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală.(PLx512/2010) 

AMÂNAT 
20. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri financiare.(PLx410/2010) – Raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

AMÂNAT 
21. Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor 

administrativ – teritoriale.(PLx540/2010) – Raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

AMÂNAT 
22. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 
publice.(PLx594/2010) – Raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

AMÂNAT 
23. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.56/2010 pentru aprobarea unor măsuri privind rambursarea 
datoriei publice guvernamentale.(PLx595/2010)  

AMÂNAT 
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24. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2010 pentru completarea unor acte normative din 
domeniul finanţelor publice.(PLx596/2010) 

AMÂNAT  
25. Proiect de Lege pentru completarea art.256 alin.(1) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.(PLx573/2010) – Raport 
comun cu Comisia pentru sănătate şi familie 

AMÂNAT 
26. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii.(PLx551/2010) – Raport comun cu Comisia 
pentru sănătate şi familie 

AMÂNAT 
27. Propunere legislativă privind acordarea unor înlesniri 

fiscale.(PLx544/2010)  
AMÂNAT 

28. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.136/1995 
privind asigurările şi reasigurările în România, publicată în M.Of.303/30 
Decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare.(PLx531/2010) 

AMÂNAT 
29. Propunere legislativă pentru instituirea impozitului anual asupra 

averii.(PLx580/2010) 
AMÂNAT  

30. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată.(PLx599/2010)  

AMÂNAT 
31. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.78/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii 
echilibrului bugetar.(PLx638/2010) 

AMÂNAT 
32. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au 
constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în 
vederea achiziţionării de autoturisme.(PLx643/2010) – Raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

AMÂNAT 
33. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.11 al Cap. II, 

Titlul VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii 
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şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.(PLx663/2010) – Raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

AMÂNAT 
34. Proiect de Lege privind procedura colectării 

debitelor.(PLx691/2010) 
AMÂNAT 

II. AVIZE 
 

35. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de 
apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului 
propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în 
administrare.(PLx651/2010) 

AMÂNAT 
36. Proiect de Lege privind protecţia persoanelor înşelate prin 

ghicit sau alte mijloace şi practici oculte.(PLx664/2010) 
AMÂNAT 

37. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de 
protecţie socială.(PLx671/2010) 

AMÂNAT 
38. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.31/1990 privind societăţile comerciale.(PLx711/2010)  

AMÂNAT 
39. Propunere legislativă privind producerea energiei electrice şi 

termice în cogenerare.(PLx714/2010)  
AMÂNAT 

40. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi 
sport.(PLx716/2010)  

AMÂNAT 
41. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.17/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa 
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului 
de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi de Ordonanţa 
Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului 
de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.(PLx718/2010)  

AMÂNAT 
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42. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.21/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor 
minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere.(PLx720/2010) 

AMÂNAT 
43. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.23/2010 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1992 privind 
activitatea de metrologie.(PLx721/2010) 

AMÂNAT 
44. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de 
finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă.(PLx722/2010)  

AMÂNAT 
45. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare 
privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură.(PLx723/2010) 

AMÂNAT 
46. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.86/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru 
încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata 
energiei termice.(PLx680/2010)  

AMÂNAT 
47. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap.(PLx679/2010)  

AMÂNAT 
48. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 
republicată.(PLx697/2010) 

AMÂNAT 
49. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000.(PLx692/2010) 
AMÂNAT  

50. Propunere legislativă pentru completarea articolului 7 din 
Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de 
pretutindeni.(PLx703/2010)  

AMÂNAT 
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51. Propunere legislativă privind acordarea tichetelor pentru 
cultură şi sport.(PLx704/2010)  

AMÂNAT 
52. Propunere legislativă privind acordarea tichetelor pentru 

carte.(PLx705/2010) 
AMÂNAT 

53. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice.(PLx706/2010) 

AMÂNAT 
54. Proiect de Lege privind vânzarea locuinţelor aflate în 

administrarea Societăţii Feroviare de Turism „S.F.T.-C.F.R.-S.A.” 
actualilor chiriaşi.(PLx729/2010) 

AMÂNAT  
55. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.15 din 

Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii.(PLx730/2010) 

AMÂNAT 
56. Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Legea 

educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000.(PLx733/2010) 
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 +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 Burlacu Cristian – Ion 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 PREZENT 
12 Dragomir Gheorghe PNL PREZENT 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

13 Drăghici Mircea - Gheorghe PSD +PC PREZENT 
14 Erdei Doloczki Istvan UDMR PREZENT 
15 Florescu Adrian PD - L PREZENT 
16 Holban Titi PNL PREZENT 
17 Holdiş Ioan PD - L ABSENT 
18 Ialomiţianu Gheorghe - ministru PD - L Înlocuit de domnul 

dp. Viorel Cărare  

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

22 Marian  Dan  Mihai PD - L PREZENT 
23 Martin Eduard-Stelian PSD +PC PREZENT 
24 Merka Adrian - Miroslav Minorităţi PREZENT 
25 Militaru Constantin Severus PD - L PREZENT 
26 Mocanu Adrian PSD +PC PREZENT 
27 Nechifor Cătălin - Ioan PSD +PC PREZENT 
28 Neculai Marius PD – L PREZENT 
29 Nicolăescu Gheorghe - Eugen PNL PREZENT 
30 Pardău Dumitru PD – L ABSENT 
31 Petrescu Petre PSD +PC PREZENT 
32 Popeangă Vasile PSD +PC PREZENT 
33 Steriu Valeriu – Andrei Independent PREZENT 
34 Stroe Mihai PD – L PREZENT 
35 Surupăceanu Mugurel PSD +PC PREZENT 
36 Şandru Mihaela Ioana PD – L ABSENT 
37 Ţintean Ioan PNL PREZENT 
38 Ţurea Răzvan Independent PREZENT 
39 Uioreanu Horea Dorin PNL PREZENT 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 
Expert parlamentar 
Vasilica Popa 
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