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AL 
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 În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2013 

pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, transmis, pentru dezbatere şi avizare în 
fond, Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, cu 
nr.P.L.x 184 din 5 iunie 2013. 

În raport cu  obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
   

 
 

                    PREŞEDINTE,                                             PREŞEDINTE, 
    
                      Iulian Iancu                                             Gheorghe Dragomir                                
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R A P O R T  C O M U N 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
  
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate în fond cu dezbaterea şi avizarea 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2013 
pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, transmis cu P.L.x 184/2013 din 5 
iunie 2013 şi înregistrat la comisie sub nr.23/245/2013 din 5 iunie 2013. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională pentru acest proiect de lege. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 3 iunie 2013. 
Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu adresa 

nr.306 din 22 aprilie 2013, cu observaţii şi propuneri, care au fost preluate de iniţiator. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare au avizat favorabil proiectul de lege, cu avizele 
nr.31/723 din 10 iunie 2013, respectiv nr.21/172 din 11 iunie 2013.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, în fapt, compensarea debitului 
Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” S.A. în valoare de 119.011.120 lei, aflat în 
prezent în administrarea AAAS şi care va fi preluat de ANAF, cu o parte din debitul pe 
care Societarea Naţională de Transport Feroviar „CFR Marfă” S.A îl are faţă de Compania 
Naţională Căi Ferate „CFR”S.A. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 
examinat proiectul de lege şi documentele conexe, în şedinţa din data de 25 iunie 2013. 

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege şi 
documentele conexe, în şedinţa din data de 10 septembrie 2013. 

Din numărul total de 32 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 
au participat la şedinţă 32 deputaţi, respectiv 31 deputaţi din totalul de 32 de membri ai 
Comisiei pentru industrii şi servicii. 

În conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, cu modificările şi completările ulterioare, la şedinţa Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci, au participat, în calitate de invitaţi, domnul Dan Manolescu – secretar de 
stat la Ministerul Finanţelor Publice, şi domnul Septimiu Buzaşu – secretar de stat la 
Ministerul Transporturilor, iar la dezbaterea din cadrul Comisiei pentru industrii şi servicii, 
domnul Bogdan Găurean – secretar de stat la Ministerul Transporturilor. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii şi cei ai 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 
plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2013 pentru reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale în forma adoptată de Senat. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
                          
 
 
                     PREŞEDINTE,                                         PREŞEDINTE, 
 
                       Iulian Iancu                                          Gheorghe Dragomir 
 
 
  
                      SECRETAR,                                            SECRETAR, 
 
              Istvan Antal                                         Mihai-Aurel Donţu       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier palamentar, Ioan Bivolaru      Consilier parlamentar, Daniel Mărăcineanu              
Consultant parlamentar, Monica Tudor                                                         
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