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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de  11 februarie 2014 
 

 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 11 

februarie 2014 între orele 14 – 19:30, astfel: 
 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 

I. FOND 
 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind 
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 
unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau care dețin direct 
sau indirect o participație majoritară.( PLx 353/2013) – Raport inlocuitor asupra cererii 
de reexaminare 

AMÂNAT 
2. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului pentru facilitarea de împrumut de 

tip preventiv între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător și România, în 
calitate de Împrumutat și Banca Națională a României, în valoare de maximum 2 
miliarde euro, semnat la București la 5 noiembrie 2013 și la Luxemburg la 19 noiembrie 
2013 și a Memorandumului de înțelegere între Uniunea Europeană și România, semnat 
la București la 5 noiembrie 2013 și la Bruxelles la 6 noiembrie 2013.( PLx 657/2013) – 
Raport  

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

3. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Intern între reprezentanții 
guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului privind 
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finanțarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru 
perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de Parteneriat ACP-UE și privind 
alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică 
partea a patra din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, 
la 24 iunie 2013.( PLx 659/2013) – Raport  

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

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.97/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor 
Statului a creanțelor bugetare administrate de Agenția Națională de Administrare 
Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" -S.A.Reșița.     
(PLx 503/2013) – Raport comun cu Comisia pentru politica economica, reformă şi 
privatizare 

AMÂNAT 
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor 
angajamente convenite cu organismele internationale, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative.( PLx 426/2013) – Raport  

AMÂNAT 
6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 

privind Codul Fiscal.( PLx 588/2013) – Raport  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 

raport de respingere..   
7. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.112 din Ordonanța 

Guvernului nr.93/2003 privind Codul de procedură fiscală.( PLx 623/2013) – Raport  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 

raport de respingere..   
8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 

privind Codul Fiscal.( PLx 624/2013) – Raport  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea 

unui raport de respingere..   
9. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571 din 2003 privind Codul 

Fiscal.( PLx 647/2013) – Raport  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 

raport de respingere..   
10. Propunere legislativă de modificare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal.     

(PLx 652/2013) – Raport  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 

raport de respingere..   
11. Propunere legislativă pentru completarea Legii 571/2003, Codul Fiscal.         

(PLx 554/2013) – Raport  



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

12. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul Fiscal.( PLx 556/2013) – Raport  

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

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

AMÂNAT 
14. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.64/2012 privind modificarea unor acte normative și pentru 
reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanțe datorate 
statului.( PLx 590/2013) – Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice 

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

15. Propunere legislativă privind obligativitatea statului de a asigura diferențele 
de majorări de preț la facturile de utilități pentru agenții economici.( PLx 628/2013) – 
Raport  

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

16. Propunere legislativă privind ajutorul financiar acordat persoanelor care au în 
îngrijire copii ai căror părinți sunt plecați temporar în străinătate.( PLx 630/2013) – 
Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

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

17. Propunere legislativă pentru modficarea și completarea unor acte normative.   
(PLx 638/2013) – Raport  

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

18. Propunere legislativă privind facilitățile acordate șomerilor pentru 
transportul intern.( PLx 639/2013) – Raport  

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



 
II. AVIZE 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 

 
19. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății.( PLx 476/2013) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 

aviz negativ. 
20. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății.( PLx 511/2013) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 

aviz negativ. 
21. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 

privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. (PLx 583/2013) 

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

22. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 
aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificarile și completările 
ulterioare.( PLx 642/2013) 

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

23. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății.( PLx 644/2013) 

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

24. Proiect de Lege pentru modificarea art.256 alin.(1) din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății.( PLx 662/2013) 

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

25. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.72/2007 
privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților.( PLx 604/2013) 

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

26. Propunere legislativă privind declararea zilei de 10 Mai - sărbătoare 
națională. (PLx 609/2013) 

AMÂNAT 
27. Propunere legislativă privind modificarea art.139 alin.1 din Legea 53/2003, 

codul muncii. (PLx 618/2013) 



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

28. Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 
decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată și completată. 
(PLx 620/2013) 

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

29. Propunere legislativă pentru modificarea art.33 din Legea nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.                
(PLx 626/2013) 

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

30. Propunere legislativă privind instituirea celei de-a treia zi de Paște drept 
sărbătoare legală în care nu se lucrează. (PLx 634/2013) 

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

31. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă.                
(PLx 643/2013) 

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

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 Vasile 

Horga 



Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele 
Grupul 

parlamentar 
 

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 ABSENT 
19 Hulea Ioan PSD ABSENT 

20 Iacob-Ridzi Monica-Maria PP - DD PREZENT 

21 Ialomiţianu Gheorghe PDL PREZENT 

22 Ignat Miron Minorităţi ABSENT 

23 Merka Adrian-Miroslav Minorităţi PREZENT 

24 Negruţ Cornelia PC PREZENT 

25 Nicolăescu Gheorghe-Eugen - ministru PNL ABSENT  

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 

31 Stoica Ştefan-Bucur PDL PREZENT 

32 Roman Gheorghe PSD PREZENT 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe DRAGOMIR 
 
 
 
Şef cabinet 

                                                                                                        Dicu Ana-Cristina 
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