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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de  22 octombrie 2013 
 
 

 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 22 

octombrie 2013 între orele 14 – 19, astfel: 
 

 
I. ŞEDINŢĂ COMUNĂ CU COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE, 

ACTIVITATE BANCARĂ ŞI PIAŢĂ DE CAPITAL - SENAT 
 
 
Comisiile reunite au dezbătut pe fond: 
 
 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de execuție a bugetului de 

stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale 
de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2011.(PLx 
427/2012) – Raport comun cu Comisia pentru Buget, finanţe, activitate bancară si piaţă 
de capital ( Este înlocuit de PLx 203/2013) 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a 
bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente 
anului 2011.( PLx 203/2013) – Raport comun cu Comisia pentru Buget, finanţe, 
activitate bancară si piaţă de capital 

În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au hotărât 
întocmirea unui raport comun de adoptare, în forma prezentată de Guvern. 
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3. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a contului general anual de execuție 
a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011.( PLx 428/2012) – Raport comun cu 
Comisia pentru Buget, finanţe, activitate bancară si piaţă de capital 

În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au hotărât 
întocmirea unui raport comun de adoptare, în forma prezentată de Guvern. 

 
 

I. FOND 
 

 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 

 
 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.( PLx 153/2011) – Raport înlocuitor asupra 
cererii de reexaminare. 

Raport înlocuitor de respingere a cererii de reexaminare şi adoptarea 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, în forma adoptată de Senat. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative.( PLx 333/2013) – Raport  

AMÂNAT 
3. Propunere legislativă privind scutirea de la plata crențelor fiscale accesorii.      

(PLx 268/2013)  –  Raport 
AMÂNAT 
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2013 pentru 

modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare.(PLx 349/2013) – Raport  

AMÂNAT 
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2013 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.( PLx 354/2013) – Raport  
AMÂNAT 
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2013 pentru 

completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății 
cotizațiilor la organizațiile internationale interguvernamentale la care România este 



parte, precum și pentru aprobarea plății unei contribuții financiare la organisme 
internaționale. ( PLx 322/2013) – Raport 

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

7. Propunere legislativă pentru modificarea pct.17 al alin.(1) al art.250 din legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal. ( PLx 339/2013) – Raport 

AMÂNAT 
8. Proiect de Lege privind majorarea capitalului deținut de România la 

Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția nr.256/2012 a 
Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului și creșterea selective a 
capitalului Corporației Financiare Internaționale. (PLx 325/2013) – Raport 

AMÂNAT 
9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2013 privind 

reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă 
din Programul Național de Dezvoltare Rurală. (PLx 344/2013) – Raport comun cu 
Comisia pntru Agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

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

  
 

II. AVIZE 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
 

10 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2013 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.4/2010 privind instituirea 
Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România.( PLx 355/2013) 

AMÂNAT 
11. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea 
copiilor. ( PLx 355/2013) 

AMÂNAT 
12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.58/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru 
agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală și pentru 
abrogarea art.II din Legea nr.122/2012 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală. (PLx 
334/2013) 

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



13 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea 
acestuia.( PLx 346/2013) 

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

14. Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în școli.( PLx 338/2013) 

AMÂNAT 
15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2013 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea 
serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora.( PLx 352/2013) 

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

16. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.72/2013 privind reorganizarea unor instituții publice aflate în subordinea Ministerului 
Culturii.( PLx 373/2013) 

AMÂNAT 
17. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii camerelor de 

comerț din România nr.335/2007. (PLx 360/2013) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea 

unui aviz favorabil. 
 

 
IV. DIRECTIVE, REGULAMENTE, 
COMUNICĂRI, NORME, DECIZII 

 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
 

 
29. E69-s/BPI-191/E-s - Propunere de REGULAMENT AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de stabilire a unor norme 
uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluţie a instituţiilor de credit și a anumitor 
întreprinderi de investiţii în cadrul unui mecanism unic de rezoluţie și al unui fond unic 
de rezoluţie bancară și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului. COM(2013)520. (21/E/03.09.2013) – 
Examinare fond  

AMÂNAT 
 



Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avut următoarea prezenţă în ziua 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 

Înlocuit 
permanent de 
domnul 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 ABSENT 
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 

25 Negruţ Cornelia PC ABSENT 

26 Nicolăescu Gheorghe-Eugen - ministru PNL 

Înlocuit 
permanent de 
domnul Titi 

Holban 



Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele 
Grupul 

parlamentar 
 

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 

33 Roman Gheorghe PSD PREZENT 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe DRAGOMIR 
 
 
 
 
 
 
 
Şef cabinet 

                                                                                                        Dicu Ana-Cristina 
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