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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

 
din ziua de  13 iunie 2012 

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

ziua de 13 iunie  2012,  între orele 1400 – 1900. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 

legislative: 
I. FOND 

 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.1/2012 pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii ale Legii 
nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule, precum şi pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu 
prevederile art.4 alin.(2) din lege.(PLx62/2012) – Raport comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii 

AMÂNAT 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului 

nr.2/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.(PLx160/2012) 

AMÂNAT 
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.119/2011 privind preluarea de către Agenția Națională de 
Administrație Fiscală a unor creanțe deținute de Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului și pentru reglementarea unor dispoziții 
referitoare la înființarea unei societăți comerciale.(PLx55/2012) – Raport 
comun cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

AMÂNAT 
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4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.5/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat 
individual având ca obiect dezvoltarea regională.(PLx139/2012) – Raport 
comun cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

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

5. Proiect de Lege privind administrarea fondului de şomaj de către 
patronate şi sindicate.(PLx120/2012) – Raport comun cu Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială 

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

6. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.190/1999 privind 
creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare.(PLx178/2012) 

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

 
II. AVIZE 

 
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.106/2011 pentru modificarea Titlului XI „Renta viageră 
agricolă” din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății 
și justiției, precum și unele măsuri adiacente și pentru stabilirea unor 
măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011.(PLx46/2012) 

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

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la 
vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de Societatea Comercială de 
Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica”-S.A. și pentru 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/2004 privind 
unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății 
Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud” -S.A. 
București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale 
„Distrigaz Nord”- S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale 
filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice.(PLx52/2012) 

În urma dezbaterilor Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil 
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9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.117/2011 privind constituirea „Infrastructurii comune de 
comunicații electronice a statului”.(PLx53/2012) 

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

10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă 
socială.(PLx59/2012) 

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

11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.3/2012 privind unele măsuri pentru organizarea și 
desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 
anul 2012.(PLx137/2012) 

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

12. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru stimularea 
comasării terenurilor agricole.(PLx149/2012) 

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

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.(PLx226/2012) 

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

 
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 Înlocuit de domnul 

dep. Titi Holban

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 PREZENT 
7 Călian Petru PD - L PREZENT 

8 Ciobanu Gheorghe PD - L PREZENT 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele 
Grupul 

parlamentar 
 

9 Dascălu Constantin PD - L PREZENT 

10 Donţu  Mihai – Aurel PNL PREZENT 
11 Dragomir Gheorghe PNL PREZENT 
12 Drăghici Mircea – Gheorghe PSD  PREZENT 
13 Edler Andras Gyorgy UDMR PREZENT 
14 Erdei Doloczki Istvan UDMR PREZENT 
15 Florescu Adrian PD - L PREZENT 
16 Holdiş Ioan PD - L PREZENT 

17 Ialomiţianu Gheorghe  PD - L PREZENT 

18 Ignat Miron Minorităţi 
Naţionale PREZENT 

19 Manda Iulian Claudiu PSD PREZENT 

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

26 Nicolăescu Gheorghe – Eugen PNL PREZENT 
27 Pardău Dumitru PD – L PREZENT 
28 Petrescu Petre PSD PREZENT 
29 Popeangă Vasile PSD PREZENT 
30 Steriu Valeriu – Andrei Progresist PREZENT 
31 Stroe Mihai PD – L PREZENT 
32 Ştefan Viorel PSD PREZENT 

33 Ţintean Ioan PNL PREZENT 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia BARNA 
 
 
 
 
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 


