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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  10 şi 11 iunie 2013 
 

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

zilele de 10 şi 11 iunie 2013, astfel:  
 

10 iunie 2013 – orele 16 
 
Comisia a dezbătut următoarele: 
 

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.(PLx153/2011) – Retrimitere Plen 

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

 
2. Recomandările specifice de ţară pentru România. 
În urma examinării recomandărilor, Comisia, cu unanimitate de 

voturi, a hotărât întocmirea unui proiect de opinie. 
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3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 
nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare.(PLx38/2013) 

AMÂNAT 
4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.29/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor 
personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie 
2013.(PLx173/2013) 

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

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de 
autoritățile române la București, la 12 septembrie 2012, aprobată prin 
Decizia consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional 
din 28 septembrie 2012 precum și a Scrisorii semnate de autoritățile 
române la București la 8 martie 2013 , aprobată prin Decizia consiliului 
directorilor ai Fondului Monetar Internațional din 15 martie 2013 prin care 
se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul 
Monetar Internațional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de 
intenție semnată de autoritățile române la București, la 10 martie 2011, 
aprobată prin Decizia consiliului directorilor executivi ai fondului Monetar 
Internațional din 25 martie 2011.(PLx154/2013) 

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

6. Proiect de Lege pentru abrogarea Cap. IV(art.17-26)din Legea 
nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, 
raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și 
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar 
Internațional.(PLx109/2013) – Retrimitere Plen - Raport comun cu 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

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

7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.13/2011 privind 
aprobarea Ordonanței de Urgență nr.63/2010 pentru modificarea Legii 
nr.273/2006 privind Finanțele publice locale.(PLx177/2013) – Raport 
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui raport suplimentar de respingere. 
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8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.33/2013 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative.(PLx171/2013) 

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

9. Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut 
(Proiectul de modernizare a Administrației Fiscale) între România și 
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la 
București, la 8 mai 2013.(PLx197/2013) 

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

 
11.06.2013 – orele 14 

 
I. ŞEDINŢĂ COMUNĂ CU COMISIA  

JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 
Comisiile reunite au dezbătut pe fond: 
 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
și prorogarea unor termene.(PLx111/2013) – Retrimitere Plen 

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

 
II. ŞEDINŢĂ COMUNĂ CU COMISIA PENTRU  

INDUSTRII ŞI SERVICII A CAMEREI DEPUTAŢILOR  
ŞI CU CELE SIMILARE ALE SENATULUI 

 
Comisiile reunite au dezbătut pe fond: 
 
1. Raportul anual privind activitatea ANRE pentru anul 

2012.(R15/2013) 
În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au 

hotărât întocmirea unui raport comun favorabil. 
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III. ŞEDINŢĂ COMUNĂ CU COMISIA PENTRU  
POLITICĂ ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI PRIVATIZARE 

 
Comisiile reunite au dezbătut pe fond: 
 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.18/2013 pentru desemnarea entității publice care exercită, în 
numele statului, calitatea de acționar la Compania Națională de Transport 
al Energiei Electrice „Transelectrica”-S.A. și la Societatea Națională de 
Transport Gaze Naturale „Transgaz”-S.A. Mediaș.(PLx115/2013) 

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

Guvernului nr.55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru 
modificarea unor acte normative.(PLx196/2013) 

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

 
IV. ŞEDINŢA COMISIEI 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 

 
FOND 

 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.7/2013 privind modificarea unor acte normative din 
domeniul sănătății.(PLx102/2013) – Raport comun cu Comisia pentru 
sănătate şi familie 

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

 
DIRECTIVE, REGULAMENTE, 

COMUNICĂRI, NORME, DECIZII 
 
2. E56-s/2013 - Propunere de Directivă a Parlamentului European şi 

a Consiliului privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de 
plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu 
funcţionalităţi de bază.COM (2013) 266.(16/E/2013) – Examinare 
subsidiaritate                                                                                         
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În urma examinării, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât că 
Propunerea de Directivă respectă principiul subsidiarităţii.  

3. E58-s/2013 - Propunere de regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului nr. 1083/2006 
al Consiliului în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea 
financiară pentru anumite state membre care sunt afectate sau ameninţate 
de dificultăţi grave cu privire la stabilitatea lor financiară, precum şi la 
normele privind dezangajarea pentru anumite state membre.COM(2013) 
301.(16/E/2013) – Examinare subsidiaritate                                                                                         

În urma examinării, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât că 
Propunerea de Directivă respectă principiul subsidiarităţii. 

4. Carte verde privind asigurarea împotriva dezastrelor naturale şi a 
celor provocate de om.COM(2013)213. E43/2013.(E41/2013) – 
Examinare fond 

AMÂNAT 
AVIZE 

 
5. Propunere legislativă „Legea apiculturii”.(PLx148/2013) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz negativ. 
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.26/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în 
Construcții - I.S.C.(PLx156/2013) 

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

Guvernului nr.30/2013 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu 
și a programelor de transport public județean.(PLx157/2013) 

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

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor 
măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin 
concedieri colective efectuate în baza planurilor de 
disponibilizare.(PLx158/2013) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz favorabil. 
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9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri 
pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia.(PLx163/2013) 

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

10. Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea 
Consiliului Economic și Social.(PLx165/2013) 

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

11. Propunere legislativă privind redevența gazelor.(PLx166/2013) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz negativ. 
12. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea forței de 
muncă.(PLx167/2013) 

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

13. Propunere legislativă „Legea apiculturii”.(PLx175/2013) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz negativ. 
14. Propunere legislativă pentru modificarea art.29 din Legea viei și 

vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole.(PLx174/2013) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz negativ. 
15. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului nr.12/2008 privind organizarea și finanțarea 
rezidențiatului.(PLx179/2013) 

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

16. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr.12/2008 privind organizarea și finanțarea 
rezidențiatului.(PLx180/2013) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 
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17. Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole și 
forestiere.(PLx152/2013) 

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

zilele de şedinţă: 
 

Nr.                                                                                
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

1 Dragomir Gheorghe - președinte PNL PREZENT 
2 Manda Iulian-Claudiu - vicepreședinte PSD PREZENT 
3 Ştefan Viorel - vicepreședinte 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 PREZENT 
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 PREZENT 
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 PREZENT 

26 Nicolăescu Gheorghe-Eugen - ministru PNL Înlocuit permanent de 
domnul Titi Holban 

27 Nosa Iuliu PSD PREZENT 
28 Pardău Dumitru PNL PREZENT 
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Nr.                                                                                
crt. 

Numele şi prenumele Grupul 
parlamentar  

29 Petrescu Petre PSD PREZENT 
30 Petric Octavian PSD PREZENT 
31 Popeangă Vasile PSD PREZENT 
32 Stoica Ștefan-Bucur PDL PREZENT 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe DRAGOMIR 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 


	SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI

