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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 08 

octombrie 2013 între orele 14 – 19, astfel: 
 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
I. FOND 

 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2012 

privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.( PLx 38/2013) – Raport 
înlocuitor asupra cererii de reexaminare. 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui raport înlocuitor de respingere a cererii de reexaminare şi adoptarea Legii 
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare , in forma adoptată de Senat.  

2. Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor 
administrativ - teritoriale.( PLx 540/2010) – Raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic si Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi. 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui raport preliminar de respigere a proiectului de lege. 

3. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica 
India pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit, semnat la New Delhi, la 8 martie 2013.( PLx 315/2013) 

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

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2013 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor 
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care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat 2013.( PLx 320/2013) – Raport 
comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

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

5. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a 
societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții 
financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat 
financiar, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de 
credit și adecvarea capitalului și a Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și 
supravegherea asigurărilor.( PLx 336/2013) – Raport  

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

 
II. AVIZE 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 

 
6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011, 

Legea Educației Naționale.( PLx 260/2013) 
AMÂNAT 
7. Propunere legislativă privind înființarea "Fondului Român de Investiții 

Strategice în Energie și Resurse Energetice "-S.A.( PLx 308/2013) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea 

unui aviz negativ. 
8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul 
României și Guvernul Republicii Moldova privind organizarea și desfășurarea 
procedurii de achiziție publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului 
Prut din cadrul proiectului denumit"Conductă de interconectare a Sistemului Național 
de Transport Gaze din România cu Sistemul de transport Gaze din România cu 
Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcția Iași(România)-
Ungheni(Republica Moldova) ", semnat la Chișinău, la 11 iunie 2013.                 
( PLx 312/2013) 

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

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

AMÂNAT 
10. Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanța Guvernului 

nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul 
de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.( PLx 326/2013) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz negativ. 
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11. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.226/2011 privind 
reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv 
din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961.( PLx 327/2013) 

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

12. Propunere legislativă privind constituirea și funcționarea infrastructurilor 
de afaceri.( PLx 329/2013) 

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

13. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea 
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.      
(PLx 331/2013) 

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

 
 

III. DIRECTIVE, REGULAMENTE, 
COMUNICĂRI, NORME, DECIZII 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 

 
 
14. 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 si subsidiaritate                                                                     

AMÂNAT 
15. E71-s/BPI-192/E-s - Propunere de REGULAMENT AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului de instituire a Fondului de 
Solidaritate al Uniunii Europene. COM(2013)522.(21/E/03.092013) – Examinare 
subsidiaritate                                                                                         

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

16. E75/BPI-196/E - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE 
PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI 
SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Către un sector al apărării și 
al securităţii mai competitiv și mai eficient. COM(2013)542.( 21/E/03.092013) – 
Examinare fond                                                                                      
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În urma examinării, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui proiect de opinie. 

17. E78-s/BPI-199/E-s - Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește alocarea 
financiară din Fondul social european pentru anumite state membre. COM(2013)560.           
(21/E/03.092013) – Examinare subsidiaritate  

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

18. E81-s/BPI-202/E-s - Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI de 
abrogare a Deciziei 2007/124/CE, Euratom a Consiliului. COM(2013)580.                 
( 21/E/03.092013) – Examinare subsidiaritate          

  În urma examinării, Comisia, cu majoritate 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 ABSENT 

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 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele 
Grupul 

parlamentar 
 

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 
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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