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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 10 

septembrie 2013 între orele 14 – 19, astfel: 
 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
I. FOND 

 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.78/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară.( PLx 247/2013) – Raport comun cu Comisia Economica– Raport 
suplimentar 

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

nr.73/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la 
București, la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului 
Monetar Internațional din 26 iunie 2013.( PLx 246/2013) – Raport  

AMÂNAT. 
3. Proiect de Lege pentru aderarea României la Asociația Internațională 

pentru Dezvoltare din cadrul Băncii Mondiale.( PLx 254/2013)  – Raport 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât adoptarea 

proiectului de lege în forma prezentată de Guvern. 
4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale.( PLx 263/2013) – Raport  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât adoptarea 

proiectului de lege în forma adoptată de Senat.  
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5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.52/2013 pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structural și 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergență. (PLx 265/2013) – Raport 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât adoptarea 
proiectului de lege în forma adoptată de Senat.  

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.68/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale. (PLx 58/2013) – Raport 

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

nr.41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare. (PLx 235/2013) – Raport 
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic. 

În urma dezbaterilor, Comisiile, cu majoritate de voturi, au hotărât adoptarea 
proiectului de lege în forma adoptată de Senat.  

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului 
nr.10/2013 pentru plata eșalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozițiilor Legii 
nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile 
trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și 
Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr.290/2003 privind 
acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile 
proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de 
Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace 
între România și puterile Aliate și Asociate , semnat la Paris la 10 februarie 1947, 
precum și ale Legii 393/2006 privind acordarea de compensații cetățenilor români 
pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaților și 
Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre și la 
un schimb de comune între România și Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 
noiembrie 1923, și a Convenției dintre România și Regatul Sârbilor, Croaților și 
Slovenilor,relativă la regimul proprietăților situate în zona de frontieră, semnată la 
Belgrad la 5 iulie 1924, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1998, 
Legii nr.290/2003 și Legii nr.393/2006. (PLx 121/2013) –  Raport comun cu Comisia 
juridică de disciplină şi imunităţi 

AMÂNAT 
 

II. AVIZE 
 

9. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/05.01.2011 privind 
educația naţională.( PLx 169/2013) 

AMÂNAT 
10. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a 

administrației publice locale.( PLx 207/2013) 
AMÂNAT 
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11. Propunere legislativă privind definirea spațiului rural național.( PLx 
208/2013) 

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

12. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației 
Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare.( PLx 232/2013) 

AMÂNAT 
13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală.( PLx 
233/2013) 

AMÂNAT. 
14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.66/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 
polițistului.( PLx 244/2013) 

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

15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității 
administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la 
instituțiile și autoritățile publice, din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea 
Guvernului ori a ministerelor. ( PLx 245/2013) 

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

16. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.51/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. ( PLx 
264/2013) 

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

17. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernuli 
nr.42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind menitul 
minim garantat, precum și pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația 
pentru susținerea familiei. ( PLx 267/2013) 

AMÂNAT 
18. Propunere legislativă privind modificarea articolului 23 din Legea 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și 
văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare. ( PLx 
270/2013) 

AMÂNAT 
19.  Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătății. ( PLx 271/2013) 
AMÂNAT 
20. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.39/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor 
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Statului a creanțelor bugetare restante asupra Companiei Naționale a Metalelor 
Prețioase și Neferoase "REMIN" -S.A. Baia Mare, administrate de Agenția Națională 
de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent. ( PLx 234/2013) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate 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 ABSENT 

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 Dumitru Ioana-Jenica PP - DD PREZENT 
17 Erdei-Dolóczki István UDMR PREZENT 
18 Hărău Eleonora-Carmen PNL PREZENT 
19 Hulea Ioan PP - DD 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 Mocanu Adrian PSD PREZENT 

25 Negruţ Cornelia PC ABSENT 

26 Nicolăescu Gheorghe-Eugen - ministru PNL 
Înlocuit 

permanent de 
domnul Titi 
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Nr.   
crt. 

Numele şi prenumele 
Grupul 

parlamentar 
 

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 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe DRAGOMIR 
 
 
 
 
 
 
 

    Şef cabinet 
Dicu Ana-Cristina 


	SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI

