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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de  04 februarie 2014 
 

 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 04 

februarie 2014 între orele 16 – 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 de reexaminare la 
cererea Presedintelui Romaniei. 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 
raport de respingere a cererii de reexaminare.   
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II. DIRECTIVE, REGULAMENTE, 
COMUNICĂRI, NORME, DECIZII 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 

 
 
2. E77/BPI-198/E - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind comisioanele interbancare pentru 
operaţiunile de plată pe bază de card (Text cu relevanţă pentru SEE). COM(2013) 550. 
(21/E/03.09.2013) – Examinare fond                                                                                     

În urma examinării, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea unui 
proiect de opinie. 

 
 

II. AVIZE 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
 

3. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.10 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției 
SAPARD.( PLx 593/2013) 

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

4. Propunere legislativă privind serviciile consulare prestate pe teritoriul 
României și nivelul taxelor aferente acestora.( PLx 592/2013) 

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

5. Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu. (PLx 589/2013) 

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

6. Propunere legislativă privind prorogarea termenelor prevazute la art.IV 
alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de 
sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și 
pentru modificarea unor acte normative.( PLx 591/2013) 

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

7. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.( PLx 
587/2013) 



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

8. Propunere legislativă pentru modificarea lit.q) a alin.(1) al art.9 din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu.( PLx 584/2013) 

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

9. Propunere legislativă pentru instituirea taxei de poluare.( PLx 546/2013) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 

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

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. (PLx 412/2013) 

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

11. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.237 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. (PLx 512/2013) 

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

12. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 
privind serviciile consulare pentru care se paercep taxe și nivelul taxelor consulare la 
misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate. (PLx 487/2013) 

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

13. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 
privind cinematografia. (PLx 485/2013) 

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

14. Propunere legislativă pentru abrogarea lit.f) a alin.(1) din art.21 al 
Ordonanței nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, 
proiectelor și acțiunilor culturale. (PLx 486/2013) 

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

15. Propunere legislativă privind folosirea limbajului semnelor românești sau a 
limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat. (PLx 493/2013) 

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 
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 - ministru PNL 

Înlocuit 
permanent de 
domnul Titi 

Holban 
26 Nosa Iuliu PSD PREZENT 



Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele 
Grupul 

parlamentar 
 

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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