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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de  09 decembrie 2013 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 09 
decembrie 2013 între orele 16 – 19:30, astfel: 
 
 
 

I. FOND 
 
 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 

1. Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au 
constituit depozite la CEC Bank înainte de anul 1990 şi şi-au transferat aceste depozite 
la BRD -Groupe Société Générale în anul 1991 în vederea achiziţionării de autoturisme 
DACIA.( PLx 226/2011) – Raport retrimis de la Plen 

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

2. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției privind asistența administrativă 
reciprocă în domeniul fiscal și a Protocolului de amendare a acesteia, semnate la 
Strasbourg, la 15 octombrie 2012.( PLx 444/2013) – 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 aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor 
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angajamente convenite cu organismele internationale, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative.( PLx 426/2013) – Raport  

AMÂNAT 
4. Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de contractare și/sau garantare 

de finanțări rambursabile de către municipiul București.( PLx 427/2013) – Raport  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 

raport favorabil, in forma adoptată de Senat. 
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2013 privind 

reglementarea unor măsuri bugetare.( PLx 375/2013) – Raport  
AMÂNAT 
6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2013 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a 
sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu 
legislația din domeniul achizițiilor publice.( PLx 403/2013) – Raport  

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

7. 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  preliminar pentru Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare 

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

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea și decontarea unor creanțe 
reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiat între 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și Ford Motor Company.                 
(PLx 424/2013) – Raport  

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

9. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr.125/2011 privind Codul Fiscal.( PLx 468/2013) – Raport  

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

10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003.    
(PLx 479/2013) – Raport comun cu Comisia pentru administratie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 

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

 



 
11. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal.( PLx 434/2013) – Raport  
AMÂNAT 
12. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.92/2003 

privind Codul de procedură fiscală, republicată.( PLx 470/2013) – Raport  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 

raport de respingere. 
13. Propunere legislativă pentru susținerea creșterii natalității.( PLx 439/2013)   

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

raport de respingere. 
14. Propunere legislativă pentru completarea articolului 22 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. (PLx 510/2013) – Raport  

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

15. Propunere legislativă privind scutirea angajatorilor de plata contribuțiilor 
sociale obligatorii.( PLx 481/2013) – Raport  

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

16. Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.273 din 29 iunie 2006 
privind finanțele publice locale. (PLx 505/2013) – Raport  

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

17. Propunere legislativă pentru aprobarea activităților pentru care se acordă 
sprijin financiar federațiilor din sectorul agricol, a cuantumului acestuia, precum și a 
sumei totale alocate fiecărei activități.( PLx 401/2013) – Raport preliminar pentru 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  

AMÂNAT 
 
 
 

II. AVIZE 
 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
18. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea 
copiilor. (PLx 347/2013) 

AMÂNAT 



19. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.64/2013 privind înființarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea 
riscurilor în agricultură și acordarea de compensații financiare membrilor pentru 
pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de 
mediu. (PLx 371/2013) 

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

20. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare 
nr.138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind 
unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru 
modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie. (PLx 398/2013) 

AMÂNAT 
21. Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în școli. (PLx 338/2013) 

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

22. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția 
și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (PLx 433/2013) 

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

23. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri și a Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat. (PLx 507/2013) 

AMÂNAT 
24. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.72/2007 

privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților. (PLx 440/2013) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 

aviz negativ. 
25. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 

privind alocația de stat pentru copii. (PLx 490/2013) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 

aviz negativ. 
26. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 

privind protecția și promovarea drepturilor copilului. (PLx 452/2013) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 

aviz negativ. 



27. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.95/2013 pentru modificarea și completarea art.5 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare partială a 
Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte 
normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea 
Departamentului pentru Energie. (PLx 502/2013) 

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

28. Proiect de Lege privind invențiile de serviciu. (PLx 508/2013) 
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 - 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 PREZENT 

15 Doboş Anton PNL PREZENT 

16 Dobre Mircea-Titus PSD PREZENT 

17 Dumitru Ioana-Jenica PP - DD PREZENT 
18 Erdei-Dolóczki István UDMR PREZENT 



Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele 
Grupul 

parlamentar 
 

19 Hărău Eleonora-Carmen PNL PREZENT 
20 Hulea Ioan PP - DD PREZENT 

21 Iacob-Ridzi Monica-Maria PP - DD ABSENT 

22 Ialomiţianu Gheorghe PDL PREZENT 

23 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 

24 Merka Adrian-Miroslav Minorităţi 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 

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 


	SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI

