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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 15 

octombrie 2013 între orele 14 – 19, astfel: 
 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 
 

I. FOND 
 
 

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 asupra cererii de 
reexaminare. 

Raport de respingere a cererii de reexaminare şi adoptarea 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. Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru 

prevenirea și sancționarea spălării banilor , precum și pentru instituirea unor măsuri de 
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prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism.( PLx 337/2013) – Raport comun 
cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.( PLx 342/2013) – Raport comun cu Comisia 
pentru administraţie publica, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic. 

În urma dezbaterilor, Comisiile, cu majoritate de voturi, au hotărât întocmirea 
unui raport comun favorabil, in forma adoptată de Senat.  

5. Propunere legislativă privind scutirea de la plata crențelor fiscale accesorii.( 
PLx 268/2013) – Raport  

AMÂNAT 
6. 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 
7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2013 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. ( PLx 354/2013) – Raport 
AMÂNAT 
8. 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 

AMÂNAT 
9. Proiect de Lege privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la 

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluția 
nr.612/2011 privind" Majorarea selective a capitalului autorizat pentru întărirea puterii 
de vot și a participării țărilor aflate în tranziție și a celor în curs de dezvoltare" adoptată 
de Consiliul Guvernatorilor BIRD, și respectiv în conformitate cu Rezoluția nr.613/2011 
privind "Majorarea generală de capital 2010 " adoptată de Consiliul Guvernatorilor 
BIRD. ( PLx 324/2013) – Raport 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui raport favorabil, in forma adoptată de Senat. 

10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2013 privind 
plata obligațiilor financiare ale Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților 
Nucleare la organismele și organizațiile internaționale. ( PLx 351/2013) – Raport 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 
raport favorabil, in forma adoptată de Senat. 

11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind 
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 



unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau care dețin direct 
sau indirect o participație majoritară. ( PLx 353/2013) – Raport 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 
raport favorabil cu un amendament admis. 

12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a 
sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu 
legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 
2007-2013. ( PLx 323/2013) – Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 

În urma dezbaterilor, Comisiile, cu unanimitate de voturi, au hotărât întocmirea 
unui raport preliminar cu amendamente..  

13. 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 
14. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.9/2012 

privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările și 
completările ulterioare. ( PLx 328/2013) – Raport comun cu Comisia pentru industrii si 
servicii 

În urma dezbaterilor, Comisiile, cu unanimitate de voturi, au hotărât întocmirea 
unui raport de respingere.  

 
 

II. AVIZE 
 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
 

15. Proiect de Lege privind trecerea Centrului Național de Cultură a Romilor-
Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenției Naționale 
pentru Romi.( PLx 345/2013) 

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

16. 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 



17. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2013 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind 
măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece. ( PLx 341/2013) 

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

18. Proiect de Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învațământ 
superior.( PLx 319/2013) 

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

19. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea 
copiilor.( PLx 347/2013) 

AMÂNAT 
20. 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) 

AMÂNAT 
21. Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.3 și a anexelor nr.3.30, 

respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de 
Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești " și a sistemului de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu 
modificările și completările ulterioare.( PLx 362/2013) 

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

22. Propunere legislativă privind acordarea gratuită de ajutoare alimentare 
provenite din stocurile de intervenție comunitare categoriilor de persoane cele mai 
defavorizate din România. (PLx 356/2013) 

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

23. 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) 

AMÂNAT 
24. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 

privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la 
misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările și 
completările ulterioare. (PLx 340/2013) 



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

25. 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) 

AMÂNAT 
26. Proiect de Lege privind declararea zilei de 28 noiembrie -Ziua Bucovinei.      

(PLx 348/2013) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea 

unui aviz favorabil. 
27. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 

privind procedura insolvenței cu modificările și completările ulterioare.                 
(PLx 359/2013) 

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

28. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii camerelor de 
comerț din România nr.335/2007. (PLx 360/2013) 

AMÂNAT 
 
 

III. 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 
30. E84-s/BPI-234/E-s - Propunere de REGULAMENT AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind fondurile de piaţă 
monetară (Text cu relevanţă pentru SEE). COM(2013)615.(23/E/17.092013) – 
Examinare subsidiaritate                                                                                         

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



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 ABSENT 

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 

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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