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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de  05 martie 2014 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 05 
martie 2014, între orele 10 – 13:00, astfel: 
 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 

 
I. FOND 

 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. (PLx 107/2013) – Raport 
comun cu Comisia Pentru Transporturi 

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

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.84/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergență.( PLx 382/2013) – Raport inlocuitor asupra 
cererii de reexaminare solicitat de Presedintele Romaniei  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui raport înlocuitor asupra cererii de reexaminare – adoptarea Legii în forma 
adoptată de Senat.  

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a 
Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind 
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implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor 
financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România 
Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie , și a protocolului aditional la 
acesta, semnat la Chișinău la 23 septembrie 2010 și a celui de-al doilea Protocol 
aditional la Acord, semnat la București la 10 august 2011 și la Chișinău la 16 august 
2011. (PLx 64/2014) – Raport  

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

4. Proiect de Lege pentru modificarea șI completarea Legii nr.105/2011 privind 
gestionarea și utilizare fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice 
naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană". (PLx 70/2014) – Raport  

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

5. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal.( PLx 663/2013) – Raport  

AMÂNAT 
6. Propunere legislativă pentru completarea art.74 din Legea nr.571/2003 privind 

Codul fiscal. (PLx 669/2013) – Raport  
AMÂNAT 
7. Propunere legislativă pentru aprobarea unor măsuri fiscal pentru sprijinirea 

mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și stimularea consumului.(PLx 
665/2013) – Raport  

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

8. Propunere legislativă pentru completarea art.70 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal. (PLx 561/2013)   – Raport  

AMÂNAT 
9. Propunere legislativă privind utilizarea monedei naționale.( PLx 532/2013) – 

Raport  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 

raport de respingere.   
10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 prvind Codul 

Fiscal. (PLx 675/2013) – Raport  
AMÂNAT 
11. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului de 

procedură fiscală. (PLx 27/2014) – Raport  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea 

unui raport de respingere.   
12. Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe 

complementare în sectorul zootehnic.( PLx 40/2014) – Raport comun cu Comisia pentru 
Agricultura 



În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui raport de respingere.   

13. Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la plățile naționale 
directe complementare în sezonul zootehnic.( PLx 47/2014) – Raport comun cu Comisia 
pentru Agricultura 

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

 
II. AVIZE 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 

 
14. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 

privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transporul Rutier. (PLx 
606/2013) 

AMÂNAT 
15. Propunere legislativă privind economia socială.( PLx 25/2014) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea 

unui aviz negativ. 
16. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (PLx 29/2014) 
AMÂNAT 
17. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.98/2013 privind reglementarea situației juridice a unui imobil și modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2013 pentru modificarea Ordonanței 
Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului 
locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, 
proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația 
Patrimoniului Protocolului de Stat ".( PLx 39/2014) 

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

18. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru.( PLx 394/2013) 

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

19. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.( PLx 
539/2013) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate 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  PNL 
Înlocuit de 

Vasile Horga 
8 Ciobanu Gheorghe PSD PREZENT 

9 Cocei Erland PNL PREZENT 

10 Cristea Aurelia PSD PREZENT 

11 Cupă Ion PNL PREZENT 

12 Dascălu Constantin PDL  PREZENT 

13 Diaconu Adrian-Nicolae PP - DD PREZENT 

14 Doboş Anton PNL PREZENT 

15 Dobre Mircea-Titus PSD PREZENT 

16 Dumitru Ioana-Jenica PP - DD PREZENT 
17 Erdei-Dolóczki István UDMR PREZENT 
18 Hărău Eleonora-Carmen PNL PREZENT 
19 Hulea Ioan PSD 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 Negruţ Cornelia PC PREZENT 

25 Nicolăescu Gheorghe-Eugen  PNL PREZENT 

26 Nosa Iuliu PSD PREZENT 

27 Pardău Dumitru PNL PREZENT 

28 Petrescu Petre PSD PREZENT 

29 Petric Octavian PSD PREZENT 

30 Popeangă Vasile PSD PREZENT 



Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele 
Grupul 

parlamentar 
 

31 Stoica Ştefan-Bucur PDL PREZENT 

32 Roman Gheorghe PSD PREZENT 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe DRAGOMIR 
 
 
 
Şef cabinet 

                                                                                                        Dicu Ana-Cristina 
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