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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  23 şi 24 septembrie 2013 
 

 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 23 

şi 24 septembrie 2013, astfel:  
 

23 septembrie 2013 – orele 16 
 
Comisia a dezbătut următoarele: 
 

FOND 
 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.73/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la 
București, la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului 
Monetar Internațional din 26 iunie 2013.( PLx 246/2013) – Raport 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât să  
întocmească un raport de adoptare în  forma prezentată de Guvern. 

 
24.09.2013 – orele 10 

 
I. ŞEDINŢĂ COMUNĂ CU COMISIA PENTRU  

POLITICĂ ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI PRIVATIZARE 
 
Comisiile reunite au dezbătut pe fond: 
 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.78/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 

cristina.dicu
Original



privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară.( PLx 247/2013) – Raport comun cu Comisia pentru politica economica, 
reformă şi privatizare  

În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au hotărât să  
întocmească un raport de adoptare cu amendamente admise. 

 
 
 

24.09.2013 – orele 14 
 

II. ŞEDINŢĂ COMUNĂ CU COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI 
IMUNITĂŢI 

 
Comisiile reunite au dezbătut pe fond: 
 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului 

nr.10/2013 pentru plata eșalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozițiilor Legii 
nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile 
trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și 
Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr.290/2003 privind 
acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile 
proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de 
Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace 
între România și puterile Aliate și Asociate , semnat la Paris la 10 februarie 1947, 
precum și ale Legii 393/2006 privind acordarea de compensații cetățenilor români 
pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaților și 
Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre și la 
un schimb de comune între România și Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 
noiembrie 1923, și a Convenției dintre România și Regatul Sârbilor, Croaților și 
Slovenilor,relativă la regimul proprietăților situate în zona de frontieră, semnată la 
Belgrad la 5 iulie 1924, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1998, 
Legii nr.290/2003 și Legii nr.393/2006.( PLx 121/2013) – Raport comun cu Comisia 
Juridică, de disciplină şi imunităţi 

În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au hotărât 
întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente. 

2. Proiect de Lege privind trecerea colecției de timbre a României de la 
Compania Națională Poșta Română în Patrimoniul Băncii Naționale a României. .( 
PLx 417/2012) – Raport comun cu Comisia Juridică, de disciplină şi imunităţi 

AMÂNAT 
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          24.09.2013 – orele 15 
 

III. ŞEDINŢA COMISIEI 
 

DIRECTIVE, REGULAMENTE, 
COMUNICĂRI, NORME, DECIZII 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 

 
 
1. E61/BPI-182/E - Propunere de directivă a parlamentului european şi a 

consiliului privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice. 
COM(2013)449. (21/E/03.09.2013) – Examinare fond                                                                    

În urma examinării, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui proiect de opinie. 

2. E63-s/BPI-184/E-s - Propunere de decizie a parlamentului european şi a 
consiliului privind participarea Uniunii la un program de cercetare și dezvoltare 
derulat în comun de mai multe state membre pentru a sprijini întreprinderile mici și 
mijlocii care desfășoară activităţi de cercetare. COM(2013)493.(21/E/03.092013) – 
Examinare subsidiaritate                                                                                         

În urma examinării, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui proces verbal de respectare a  principiului subsidiarităţii. 

3. E64-s/BPI-185/E-s - Propunere de decizie a parlamentului european şi a 
consiliului privind participarea Uniunii în cadrul unui program european pentru 
inovare și cercetare în domeniul metrologiei, derulat în comun de mai multe state 
membre (Text cu relevanţă pentru SEE)  . COM(2013)497.( 21/E/03.092013) – 
Examinare subsidiaritate                                                                                         

În urma examinării, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui proces verbal de respectare a  principiului subsidiarităţii. 

4. E65-s/BPI-186/E-s - Propunere de decizie a parlamentului european şi a 
consiliului privind participarea Uniunii la un al doilea Program de Parteneriat între 
Uniunea Europeană și ţări în curs de dezvoltare privind trialurile clinice, derulat în 
comun de mai multe state membre (Text cu relevanţă pentru SEE). COM(2013)498.           
(21/E/03.092013) – Examinare subsidiaritate  

În urma examinării, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui proces verbal de respectare a  principiului subsidiarităţii. 

5. E66-s/BPI-187/E-s - Propunere de decizie a parlamentului european şi a 
consiliului privind participarea Uniunii la programul de cercetare și dezvoltare pentru 
autonomie activă asistată derulat în comun de mai multe state membre. 
COM(2013)500.( 21/E/03.092013) – Examinare subsidiaritate          

  În urma examinării, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui proces verbal de respectare a  principiului subsidiarităţii. 

6. E70-s/BPI-191/E-s - Propunere de regulament al parlamentului european şi 
al consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului 
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 
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dezvoltare rurală (FEADR). COM(2013)521.( 21/E3/03.092013) – Examinare 
subsidiaritate       

În urma examinării, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui proces verbal de respectare a  principiului subsidiarităţii. 

7. E71-s/BPI-192/E-s - Propunere de regulament al parlamentului european şi 
al consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 99/2013 privind programul 
statistic european pentru perioada 2013-2017 (Text cu relevanţă pentru SEE și 
Elveţia). COM(2013)525. (21/E/03.092013) – Examinare subsidiaritate                                       

În urma examinării, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui proces verbal de respectare a  principiului subsidiarităţii. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avut următoarea prezenţă în zilele de 
şedinţă: 

 

Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele 
Grupul 

parlamentar 
 

1 Dragomir Gheorghe - preşedinte PNL PREZENT 

2 Manda Iulian-Claudiu - vicepreşedinte PSD PREZENT 
3 Ştefan Viorel - vicepreşedinte PSD PREZENT 
4 Donţu Mihai-Aurel - secretar PNL PREZENT 

5 Paul Maria-Andreea - secretar PDL PREZENT 

6 Bleotu Vasile PSD PREZENT 

7 Chiţoiu Daniel - ministru PNL 
Înlocuitor 

Vasile Horga 
8 Ciobanu Gheorghe PSD PREZENT 

9 Cocei Erland PNL PREZENT 

10 Cosma Vlad-Alexandru PSD PREZENT 

11 Cristea Aurelia PSD PREZENT 

12 Cupă Ion PNL PREZENT 

13 Dascălu Constantin PDL  PREZENT 

14 Diaconu Adrian-Nicolae PP - DD PREZENT 

15 Doboş Anton PNL PREZENT 

16 Dumitru Ioana-Jenica PP - DD PREZENT 
17 Erdei-Dolóczki István UDMR PREZENT 
18 Hărău Eleonora-Carmen PNL PREZENT 
19 Hulea Ioan PP - DD PREZENT 

20 Iacob-Ridzi Monica-Maria PP - DD ABSENT 

21 Ialomiţianu Gheorghe PDL PREZENT 

22 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 

23 Merka Adrian-Miroslav Minorităţi PREZENT 

24 Mocanu Adrian PSD PREZENT 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele 
Grupul 

parlamentar 
 

25 Negruţ Cornelia PC ABSENT 

26 Nicolăescu Gheorghe-Eugen - ministru PNL 

Înlocuit 
permanent de 
domnul Titi 

Holban 
27 Nosa Iuliu PSD PREZENT 

28 Pardău Dumitru PNL PREZENT 

29 Petrescu Petre PSD PREZENT 

30 Petric Octavian PSD PREZENT 

31 Popeangă Vasile PSD PREZENT 

32 Stoica Ştefan-Bucur PDL PREZENT 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe DRAGOMIR 
 
 
 
 
 
 
 
Şef cabinet 

                                                                                                        Dicu Ana Cristina 


	SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI

