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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

 
din ziua de  9 octombrie 2012 

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

ziua de 9 octombrie  2012,  între orele 1430 – 1530. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 

legislative: 
I. FOND 

 
1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de 
asigurare.(PLX141/2012) 

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

Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 
publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a 
unor acte normative.(PLX324/2012) 

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

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.40/2012 pentru suspendarea dispozițiilor art.4 din 
Ordonanța Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției 
proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora.(PLX325/2012) 

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

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.43/2012 pentru modificarea art.24028 alin.(1) din Ordonanța 
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de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și 
adecvarea capitalului.(PLX326/2012) 

AMÂNAT  
5. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.93/2009 

privind instituțiile financiare nebancare.(PLX366/2012) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui raport de respingere. 
6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul fiscal.(PLX335/2012) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui raport de respingere. 
7. Propunere legislativă pentru completarea art.29618 din Codul 

Fiscal al României.(PLX368/2012) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui raport de respingere. 
8. Propunere legislativă privind modificarea art.2964 și art.2965 din 

Codul Fiscal.(PLX369/2012) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui raport de respingere. 
9. Propunere legislativă pentru completarea art.253 și 267 din Codul 

Fiscal al României.(PLX371/2012) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui raport de respingere. 
10. Proiect de Lege privind ratificarea primului Memorandum 

suplimentar de înțelegere între Uniunea Europeană și România, semnat la 
București la 14 decembrie 2011 și la Bruxelles la 27 decembrie 2011 și a 
celui de-al doilea memorandum suplimentar de înțelegere între Uniunea 
Europeană și România, semnat la București la 22 iunie 2012 și la 
Bruxelles la 29 iunie 2012.(PLx407/2012) 

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

 
II. DIRECTIVE, REGULAMENTE, 
COMUNICĂRI, NORME, DECIZII 

 
11. Pachet legislativ privind uniunea bancară [E50/2012 

COM(2012) 510, 511, 512]. (19/E) - Examinare subsidiaritate și fond 
În urma examinării, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui proces verbal de confirmare a respectării principiului 
subsidiarităţii. 
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Examinarea pe fond a pachetului legislativ s-a amânat pentru o 
ședință viitoare. 

 
III. AVIZE 

                                          
12. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.(Plx333/2012) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

întocmirea unui aviz negativ. 
13. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 

nr.46/2008 Codul Silvic.(Plx336/2012) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 

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

nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în 
administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație 
agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.(Plx337/2012) 

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

15. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă.(Plx340/2012) 

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

16. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15, 
alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării 
întreprinderilor mici și mijlocii.(Plx343/2012) 

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

17. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.142/1998 
privind acordarea tichetelor de masă.(Plx345/2012) 

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

18. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.411/2004 
privind fondurile de pensii administrate privat.(Plx346/2012) 

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

19. Propunere legislativă privind înființarea, funcționarea și 
organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină.(Plx348/2012) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 
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20. Propunere legislativă privind instalarea de camere video în 
secțiile de votare.(Plx351/2012) 

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

21. Propunere legislativă privind transmiterea cazărmilor 
dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naționale în 
administrarea consiliilor local.(Plx352/2012) 

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

22. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice.(Plx355/2012) 

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

23. Proiect de Lege privind completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice.(Plx356/2012) 

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

24. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice.(Plx357/2012) 

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

25. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice.(Plx358/2012) 

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

26. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.(Plx359/2012) 

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

27. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.217/2003 
pentru prevenirea și combaterea violenței în familie.(Plx360/2012) 

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

28. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.292/2011 privind asistența socială, publicată în Monitorul Oficial Partea 
I, nr.905 din 20 decembrie 2011.(Plx364/2012) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât 
întocmirea unui aviz negativ. 
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29. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.292/2011 privind asistența SOCIAL.(Plx365/2012) 

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

30. Propunere legislativă privind modificarea Legii pentru 
prevenirea și combaterea evaziunii fiscale nr.241/2005.(Plx367/2012) 

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

31. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 
privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.(Plx373/2012) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate 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 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen  – 
preşedinte 

PNL PREZENT 

2 Manda Iulian Claudiu  - vicepreşedinte PSD PREZENT 
3 Niţu Adrian Henorel - vicepreşedinte PD - L PREZENT 
4 Bud Nicolae - secretar PD - L PREZENT 

5 Nosa Iuliu - secretar PSD PREZENT 

6 Bleotu Vasile  PSD PREZENT 

7 Călian Petru PD - L PREZENT 

8 Chiţoiu Daniel – ministru  PNL Înlocuit permanent de 
dnl Nini Săpunaru 

9 Ciobanu Gheorghe PD - L PREZENT 

10 Dascălu Constantin PD - L PREZENT 

11 Donţu  Mihai-Aurel PNL PREZENT 

12 Dragomir Gheorghe PNL PREZENT 

13 Drăghici Mircea - Gheorghe PSD  PREZENT 

14 Edler Andras Gyorgy UDMR PREZENT 

15 Erdei Doloczki Istvan UDMR PREZENT 

16 Florescu Adrian PD - L PREZENT 

17 Holdiş Ioan PD - L PREZENT 
18 Ialomiţianu Gheorghe  PD - L PREZENT 

19 Ignat Miron Minorităţi 
Naţionale

PREZENT 



 6

Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele 
Grupul 

parlamentar 
 

20 Merka Adrian – Miroslav Minorităţi 
Naţionale

PREZENT 

21 Militaru Constantin Severus PD - L PREZENT 

22 Mocanu Adrian PSD PREZENT 

23 Motreanu Dan-Ştefan PNL PREZENT 

24 Neculai Marius PD – L PREZENT 

25 Pardău Dumitru PNL PREZENT 

26 Petrescu Petre PSD PREZENT 

27 Popeangă Vasile PSD PREZENT 

28 Steriu Valeriu – Andrei Progresist PREZENT 

29 Stroe Mihai PD – L PREZENT 

30 Ştefan Viorel PSD PREZENT 

31 Ţintean Ioan PNL PREZENT 

32 Țurea Răzvan Progresist PREZENT 
 
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Eugen NICOLĂESCU 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 


