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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de  26 martie 2013 
 

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

ziua de 26 martie  2013,  între orele 1400 – 1900. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 

legislative: 
I. FOND 

 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea 
unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și pentru 
modificarea unor acte normative.(PLx87/2013) – Raport comun cu 
Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic 

AMÂNAT 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr.1 la 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de 
credit pentru consumatori.(PLx69/2013) 

În urma dezbaterilor Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport cu amendamente. 
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3. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de 
asigurare.(Plx141/2012) – Retrimitere Plen 

În urma reexaminării Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport suplimentar cu amendamente. 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.94/2012 pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării 
programului „Prima casă” și adoptarea unor măsuri în vederea 
îmbunătățirii condițiilor de derulare a programului „Prima 
casă”.(PLx90/2313) – Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

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

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.91/2012 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative din domeniul sănătății.(PLx89/2013) – Raport comun cu 
Comisia pentru sănătate şi familie 

AMÂNAT 
6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 

nr.5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a 
activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice 
și al gazului natural.(PLx74/2013) – Raport comun cu Comisia pentru 
industrii şi servicii 

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

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului 
nr.23/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare 
anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și a Ordonanței 
Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză 
contabilă și a contabililor autorizați.(PLx39/2013) 

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

 
II. DIRECTIVE, REGULAMENTE, 
COMUNICĂRI, NORME, DECIZII 

 
8. E13-s/2013 - Pachet legislativ privind spălarea banilor:  
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i) Propunere de Directivă a Parlamentului European şi al Consiliului 
privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor 
şi finanţării terorismului.COM(2013)44; 

ii) Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind informaţiile care însoţesc transferurile de 
fonduri.COM(2013)45.(3/E2013) – Examinare subsidiaritate 

În urma examinării propunerii de Directivă a Parlamentului 
European şi al Consiliului şi a propunerii de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului, Comisia, cu unanimitate de voturi,   a hotărât 
că, Pachetul legislativ privind spălarea banilor este conform cu 
principiul subsidiarităţii conform alin. (3) al art. 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană (TUE). 

9. E15-s/2013 – Propunere de Directivă a Consiliului de punere în 
aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul taxei pe tranzacţiile 
financiare.COM(2013)71.(4/E/2013) – Examinare subsidiaritate 

În urma examinării propunerii de Directivă a Consiliului, Comisia, 
cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui aviz motivat. 

 
III. AVIZE 

 
10. Proiect de Lege pentru modificarea lit. b) a art.35 din Legea 

nr.155/2010 - Legea poliției locale.(PLx44/2013) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz negativ. 
11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca 
unitate de achiziții publice centralizată.(PLx77/2013) 

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

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.2/2013 pentru completarea art.362 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății.(PLx86/2013) 

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

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin.(2) 
și (4) ale art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind 
unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților 
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comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice „Electrica 
Moldova”- S.A. și „Electrica Oltenia” - S.A.(PLx83/2013) 

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

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

zilele de şedinţă: 
 

Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele 
Grupul 

parlamentar 
 

1 Ruşanu Dan-Radu - președinte PNL PREZENT 

2 Manda Iulian-Claudiu - vicepreședinte PSD PREZENT 

3 Ştefan Viorel - vicepreședinte PSD PREZENT 

4 Dragomir Gheorghe - secretar PNL PREZENT 

5 Paul Maria-Andreea - secretar PDL PREZENT 

6 Bleotu Vasile PSD PREZENT 

7 Chiţoiu Daniel - ministru PNL Înlocuit permanent de 
domnul Nicu Marcu 

8 Ciobanu Gheorghe PSD PREZENT 

9 Cocei Erland PNL PREZENT 

10 Cosma Vlad-Alexandru PSD PREZENT 

11 Cristea Aurelia PSD PREZENT 

12 Cupă Ion PDL PREZENT 

13 Dascălu Constantin PDL  PREZENT 

14 Diaconu Adrian-Nicolae PP - DD PREZENT 

15 Doboş Anton PNL PREZENT 

16 Donţu Mihai Aurel PNL PREZENT 

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

20 Hulea Ioan PP - DD PREZENT 

21 Iacob-Ridzi Monica-Maria PP - DD PREZENT 

22 Ialomiţianu Gheorghe PDL PREZENT 

23 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 

24 Merka Adrian-Miroslav Minorităţi PREZENT 

25 Mocanu Adrian PSD PREZENT 

26 Negruţ Cornelia PC PREZENT 

27 Nicolăescu Gheorghe-Eugen - ministru PNL Înlocuit permanent de 
domnul Titi Holban 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele 
Grupul 

parlamentar 
 

28 Nosa Iuliu PSD PREZENT 

29 Petrescu Petre PSD PREZENT 

30 Petric Octavian PSD PREZENT 

31 Popeangă Vasile PSD PREZENT 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dan Radu RUŞANU 
 
 

 
 
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 


