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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din ziua de  26 februarie 2012 

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

ziua de 26 februarie  2013,  între orele 1400 – 1900. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 

legislative: 
I. FOND 

 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului 

nr.23/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare 
anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și a Ordonanței 
Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză 
contabilă și a contabililor autorizați.(PLx39/2013) 

AMÂNAT 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului 

nr.26/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.9/1996 privind 
îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură 
finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de 
la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste 
instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și 
activitățile cu profil cultural.(PLx41/2013) 

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

3. Propunere legislativă privind modificarea și completarea 
articolului 31 din Ordonanța de Urgență nr.110/2011 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative în domeniile sănătății și protecției 
sociale.(PLx45/2013) – Raport comun cu Comisia pentru sănătate 
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AMÂNAT 
II. AVIZE 

 
4. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, 
Comerțului și Mediului de Afaceri în vederea înființării unei societăți 
comerciale.(PLx29/2013) 

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

5. Proiect de Lege pentru modificarea lit. b) a art.35 din Legea 
nr.155/2010 - Legea poliției locale.(PLx44/2013) 

AMÂNAT 
6. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru protejarea 

resurselor piscicole din Delta Dunării, îmbunătățirea a calității vieții în 
Delta Dunării, întărirea instituțională a Administrației Rezervației Biosfera 
Delta Dunării și Agenției Naționale pentru Pescuit și 
Acvacultură.(PLx49/2013) 

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

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.88/2012 privind cadrul instituțional pentru coordonarea, 
implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României prin 
Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și prin Mecanismul 
financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014.(PLx31/2013) 

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

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a 
contractelor de concesiune de servicii.(PLx35/2013) 

AMÂNAT 
9. Proiect de Lege privind exploatarea resurselor naturale cu 

conținuturi de metale prețioase ale României.(PLx43/2013) 
În urma dezbaterilor Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât 

întocmirea aviz negativ. 
10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.58/2012 privind modificarea unor acte normative din 
domeniul protecției mediului și pădurilor.(PLx28/2013) 

AMÂNAT 
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11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.56/2012 pentru modificarea alin.(1) al art.5 din Ordonanța 
Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor 
centralizate de alimentare cu energie termică a populației.(PLx30/2013) 

AMÂNAT 
12. Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.65/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea 
stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere în anul 
2012.(PLx32/2013) 

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

13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub 
formă de împrumut, a cantității de 2.000 tone motorină pentru Societatea 
națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători”- 
S.A.(PLx34/2013) 

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

14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 
nr.25/2012 privind unele măsuri pentru derularea opțiunii de vânzare de 
acțiuni conform prevederilor contractului de privatizare privind 
achiziționarea și subscrierea de acțiuni la Societatea Comercială Filiala de 
Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud”- 
S.A.(PLx40/2013) 

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

15. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și 
acvacultura.(PLx439/2012) 

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

 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avut următoarea prezenţă în 

ziua de şedinţă: 
 

Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele 
Grupul 

parlamentar 
 

1 Ruşanu Dan-Radu - președinte PNL ABSENT 

2 Manda Iulian-Claudiu - vicepreședinte PSD PREZENT 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele 
Grupul 

parlamentar 
 

3 Ştefan Viorel - vicepreședinte PSD PREZENT 

4 Dragomir Gheorghe - secretar PNL PREZENT 

5 Paul Maria-Andreea - secretar PDL PREZENT 

6 Bleotu Vasile PSD PREZENT 

7 Chiţoiu Daniel - ministru PNL Înlocuit permanent de 
domnul Nicu Marcu 

8 Ciobanu Gheorghe PSD PREZENT 

9 Cocei Erland PNL PREZENT 

10 Cosma Vlad-Alexandru PSD PREZENT 

11 Cristea Aurelia PSD PREZENT 

12 Cupă Ion PDL PREZENT 

13 Dascălu Constantin PDL  PREZENT 

14 Diaconu Adrian-Nicolae PP - DD PREZENT 

15 Doboş Anton PNL PREZENT 

16 Donţu Mihai Aurel PNL PREZENT 

17 Dumitru Ioana-Jenica PP - DD PREZENT 
18 Erdei-Dolóczki István UDMR PREZENT 
19 Hărău Eleonora-Carmen PNL PREZENT 

20 Hulea Ioan PP - DD PREZENT 

21 Iacob-Ridzi Monica-Maria PP - DD PREZENT 

22 Ialomiţianu Gheorghe PDL PREZENT 

23 Ignat Miron Minorităţi PREZENT 

24 Merka Adrian-Miroslav Minorităţi PREZENT 

25 Mocanu Adrian PSD PREZENT 

26 Negruţ Cornelia PC PREZENT 

27 Nicolăescu Gheorghe-Eugen - ministru PNL Înlocuit permanent de 
domnul Titi Holban 

28 Nosa Iuliu PSD PREZENT 

29 Petrescu Petre PSD PREZENT 

30 Petric Octavian PSD PREZENT 

31 Popeangă Vasile PSD PREZENT 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 


