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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 01 

octombrie 2013 între orele 12:30 – 19, astfel: 
 
 

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

 
Comisiile reunite au dezbătut pe fond: 
 
1. 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 

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

 
 

II. FOND 
 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.87/2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România și Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 1 
martie 2012, și la Paris la 1 august 2011 și la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de 
împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 
București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006, precum și pentru 
modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru 
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de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 
București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006.( PLx 301/2013)          
– Raport  

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

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2012 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.( PLx 38/2013) – Raport    

Raport de respingere a cererii de reexaminare şi adoptarea Legii pentru 
aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare, în forma adoptată de Senat. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.61/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.( PLx 284/2013)          
– Raport  comun cu Comisia pentru Industrii şi servicii. 

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

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2012 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de credit.    
( PLx 159/2012) – Raport  

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

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.43/2012 pentru modificarea art.240 alin.(1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.                 
(PLx 326/2012) – Raport  

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

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
91/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
sănătății.( PLx 89/2013) – Raport comun cu Comisia pentru sănătate şi familie 

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

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

AMÂNAT 
8. Propunere legislativă pentru modificarea art.57 din Legea nr.571/2003, 

republicată, privind Codul Fiscal.( PLx 309/2013) – Raport  
În urma dezbaterilor, Comisiile, cu majoritate de voturi, au hotărât întocmirea 

unui raport de respingere a propunerii legislative.  
 

III. AVIZE 
 

9. Propunere legislativă privind protecția întreprinzătorului din România.        
( PLx 248/2013) 
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În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz negativ. 

10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011, 
Legea Educației Naționale.( PLx 260/2013) 

AMÂNAT 
11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernuli 

nr.42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind menitul 
minim garantat, precum și pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația 
pentru susținerea familiei.( PLx 267/2013) 

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

12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare partială a Regiei 
Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin și înființarea Regiei 
Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN.( PLx 274/2013) 

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

13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative-teritoriale.    
( PLx 275/2013) 

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

14. Propunere legislativă privind pajiștile permanente și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative în domeniu.( PLx 285/2013) 

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

15 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuințe.( PLx 310/2013) 

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

16. Propunere legislativă privind încurajarea absolvenților sistemului de 
învățământ superior, subvenționat de către stat, de a activa în cadrul economiei 
autohtone.( PLx 293/2013) 

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

17. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății.( PLx 294/2013) 

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

18. Propunere legislativă privind acordarea de ajutor financiar pentru nou 
născuți.( PLx 295/2013) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz negativ. 
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19. Propunere legislativă privind înființarea "Fondului Român de Investiții 
Strategice în Energie și Resurse Energetice "-S.A.( PLx 308/2013) 

AMÂNAT 
20. Propunere legislativă privind stabilirea și plata despăgubirilor pentru 

imobilele preluate în mod abuziv de stat în perioada regimului comunist (6 martie 
1945-22 decembrie 1989).( PLx 290/2013) 

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

21. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al art.6 din Legea 
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 
6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare.               
( PLx 291/2013) 

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

22. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală.                 
( PLx 233/2013) 

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

23. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.102 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.( PLx 297/2013) 

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

24. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și 
competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrative 
publice locale, aprobată prin Legea nr.174/2011 publicată în Monitorul Oficial al 
României nr.730 din 17 oct.2011.( PLx 299/2013) 

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

25. Propunere legislativă privind eliberarea gratuită a medicamentelor care 
costă sub 10 ron pentru persoanele cu venituri sub salariul minim pe economie.( PLx 
300/2013) 

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

26. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 
nr.407/2006 - Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic.( PLx 280/2013) 

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

27. Propunere legislativă privind pescuitul și acvacultura.( PLx 289/2013) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 

unui aviz negativ. 
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28. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie 
și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor.( PLx 306/2013) 

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 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 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 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 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele 
Grupul 

parlamentar 
 

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

