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SINTEZA LUCR�RILOR COMISIEI 
 

din zilele de  27, 28 �i 29 mai 2014 
 
 

Comisia pentru buget, finan�e �i b�nci �i-a desf��urat lucr�rile în zilele de 27, 28 
�i 29 mai 2014: 
 

Comisia a dezb�tut urm�toarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 
 

I. DIRECTIVE, REGULAMENTE, 
COMUNIC�RI, NORME, DECIZII 

Comisia a dezb�tut urm�toarele: 
 
1. BPI-78/E - COMUNICARE A COMISIEI C�TRE CONSILIU �I 

PARLAMENTUL EUROPEAN privind finan�area pe termen lung a economiei 
europene (SWD(2014) 105 final). COM(2014) 168. (5/E/07.04.2014) – Examinare fond 

AMÂNAT 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. FOND 
 
 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului 
nr.10/2014 privind unele m�suri temporare în vederea consolid�rii cadrului normativ 
necesar aplic�rii unor dispozi�ii din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensa�ii 
cet��enilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplic�rii 
Tratatului dintre România �i Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum 
�i din Legea nr.290/2003 privind acordarea de desp�gubiri sau compensa�ii cet��enilor 
români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, re�inute sau r�mase în 
Basarabia, Bucovina de Nord �i 	inutul Her�a, ca urmare a st�rii de r�zboi �i a aplic�rii 
Tratatului de Pace între România �i Puterile Aliate �i Asociate, semnat la Paris la 10 
februarie 1947. (PLx 185/2014) – Raport comun cu Comisia Juridic�  

AMÂNAT 

3. Propunere legislativ� privind modificarea LEGII nr.273 din 29 iunie 2006 
privind finan�ele publice locale. (PLx 505/2013) – Raport - Retrimitere Plen  

AMÂNAT  
4. Propunere legislativ� pentru modificarea alin.(2) al art.112 din Ordonan�a 

Guvernului nr.93/2003 privind Codul de procedur� fiscal�. (PLx 623/2013) – Raport - 
Retrimitere Plen  

AMÂNAT 
5. Propunere legislativ� de modificare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. 

(PLx 652/2013) – Raport - Retrimitere Plen  
AMÂNAT 

6. Propunere legislativ� privind recuperarea unor procente din impozitul pe 
venituri din salarii �i venituri asimilate acestora. (PLx 677/2013) – Raport - Retrimitere 
Plen  

AMÂNAT 
7. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.47 din Ordonan�a Guvernului 

nr.43/1997 privind regimul drumurilor. (PLx 549/2013) – Raport comun cu Comisia 
pentru Transporturi  

AMÂNAT 
8. Propunere legislativ� pentru completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind 

Codul fiscal. (PLx 129/2014) – Raport  
AMÂNAT 

9. Propunere legislativ� privind func�ionarea �i desf��urarea activit��ii �tiin�ifice 
�i tehnologice a I.N.C.D.M.I Cantacuzino. (PLx 176/2014) – Raport comun cu Comisia 
pentru S�n�tate 

AMÂNAT 
10. Propunere legislativ� privind îmbun�t��irea structurii rezervelor internationale 

ale României. (PLx 135/2014) – Raport comun cu Comisia Juridic� 



AMÂNAT 
11. Propunere legislativ� pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei de 

urgen�� a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea �i exploatarea jocurilor de noroc. 
(PLx 204/2014) – Raport  

AMÂNAT 
12. Propunere legislativ� pentru modificarea art.5 din Ordonan�a de Urgen�� a 

Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru. (PLx 212/2014) – Raport  
AMÂNAT 

13. Propunere legislativ� pentru modificarea Ordonan�ei de Urgen�� nr.103/2013 
privind salarizarea personalului pl�tit din fonduri publice în anul 2014, precum �i alte 
m�suri în domeniul cheltuielilor publice. (PLx 247/2014) – Raport comun cu Comisia 
pentru Munc� 

AMÂNAT 
14. Propunere legislativ� pentru completarea �i modificarea art.42 din Legea 

nr.571/2003 privind Codul Fiscal. (PLx 256/2014) – Raport  
AMÂNAT 
 

III. AVIZE 
 

15. Propunere legislativ� pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei de 
Urgen�� nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi�ie public�, a contractelor de 
concesiune de lucr�ri publice �i a contractelor de concesiune de servicii. (PLx 175/2014)  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hot�rât întocmirea 
unui aviz negativ. 

16. Propunere legislativ� pentru înfiin�area Regiei Monopolurilor Statului.      
(PLx 177/2014)   

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hot�rât întocmirea 
unui aviz negativ. 

17. Propunere legislativ� pentru modificarea art.10 din Legea nr.167/2010 privind 
aprobarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr.15/2010. (PLx 213/2014)   

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hot�rât întocmirea 
unui aviz negativ. 

18. Propunere legislativ� pentru modificarea �i completarea articolului 1 din 
Ordonan�a Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hran�, în timp de pace, ale 
personalului din sectorul de ap�rare na�ional�, ordine public� �i siguran�� na�ional�, 
republicat� în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.144 din 9 aprilie 1998, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. (PLx 230/2014)   

AMÂNAT
19. Propunere legislativ� privind înfiin�area abatoarelor având ca obiect 

activitatea de abatorizare a animalelor �i comercializarea c�rnii. (PLx 246/2014)   
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hot�rât întocmirea 

unui aviz negativ. 



20. Propunere legislativ� pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonan�a de 
urgen�� a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul �i acvacultura. (PLx 243/2014)   

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hot�rât întocmirea unui 
aviz negativ. 

21. Propunere legislativ� privind acordarea de asisten�� tehnic� �i social� 
persoanelor cu deficien�e de auz �i vorbire. (PLx 217/2014)   

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hot�rât întocmirea 
unui aviz negativ. 

22. Propunere legislativ� pentru modificarea �i completarea Legii nr.147/2000 
privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern. (PLx 259/2014)   

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hot�rât întocmirea 
unui aviz negativ. 

23. Propunere legislativ� pentru modificarea art.58 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice. (PLx 252/2014)   

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hot�rât întocmirea 
unui aviz negativ. 

24. Propunere legislativ� pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protec�ia 
�i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (PLx 260/2014)   

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hot�rât întocmirea 
unui aviz negativ. 

25. Propunere legislativ� pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea 53/2003 
-Codul muncii, republicat�. (PLx 216/2014)   

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hot�rât întocmirea 
unui aviz negativ. 

26. Propunere legislativ� pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice. (PLx 262/2014)   

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hot�rât întocmirea 
unui aviz negativ. 

27. Propunere legislativ� pentru modificarea �i completarea Normelor financiare 
pentru activitatea sportive, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr.1447/2007.           
(PLx 261/2014)   

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hot�rât întocmirea 
unui aviz negativ. 

28. Propunere legislativ� pentru completarea art.49 din Legea nr.230/2007- Legea 
privind înfiin�area, organizarea �i func�ionarea asocia�iilor de proprietari.                 
(PLx 236/2014)   

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hot�rât întocmirea 
unui aviz negativ. 

29. Proiect de Lege privind crearea Companiei Regionale a Mun�ilor Apuseni.                 
(PLx 171/2014)   

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hot�rât întocmirea 
unui aviz negativ. 



30. Propunere legislativ� privind acordarea unor facilit��i cu caracter cultural cu 
ocazia celebr�rii c�s�toriilor de lung� durat�. (PLx 206/2014)   

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hot�rât întocmirea 
unui aviz negativ. 

31. Propunere legislativ� pentru completarea Legii nr.69 din 28 aprilie 2000 a 
educa�iei fizice �i sportului. (PLx 237/2014)   

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hot�rât întocmirea 
unui aviz negativ. 

 
Comisia pentru buget, finan�e �i b�nci a avut urm�toarea prezen�� în zilele de 

�edin��: 
 

 

Nr. 
crt. 

Numele �i prenumele Grupul parlamentar 

1 Nicol�escu Gheorghe - Eugen 
-pre�edinte PNL 

2 Manda Iulian-Claudiu 
-vicepre�edinte PSD 

3 
tefan Viorel 
-vicepre�edinte PSD 

4 Don�u Mihai Aurel 
-secretar PNL 

5 Paul Maria-Andreea 
-secretar PDL 

6 Birchall Ana PSD 

7 Chi�oiu Daniel PNL 

8 Ciobanu Gheorghe PSD 

9 Cocei Erland PNL 

10 Cup� Ion PNL 

11 Dasc�lu Constantin PDL 

12 Diaconu Adrian-Nicolae Neafiliat 



13 Dobo� Anton PNL 

14 Dobre Mircea-Titus PSD 

15 Dragomir Gheorghe PNL 

16 Dumitru Ioana-Jenica PP -  DD 

17 Erdei-Dolóczki István UDMR 

18 H�r�u Eleonora-Carmen PNL 

19 Hulea Ioan PSD 

20 Iacob-Ridzi Monica-Maria PP-DD 

21 Ialomi�ianu Gheorghe PDL 

22 Ignat Miron Minorit��ile na�ionale 

23 Merka Adrian-Miroslav Minorit��ile Na�ionale 

24 Negru� Cornelia PC 

25 Nosa Iuliu PSD 

26 Pard�u Dumitru PNL 

27 Petrescu Petre PSD 

28 Petric Octavian PSD 

29 Popeang� Vasile PSD 

30 
 
Roman Gheorghe 
 

PSD 



31 Stoica �tefan-Bucur PDL 

32 Vl�doiu Aurel PSD 

 
  
 În zilele de 27, 28 �i 29 mai 2014, au fost absen�i urm�torii deputa�i: Mocanu 
Adrian �i Aurelia Cristea. 
  

 
 

PRE�EDINTE, 
 

Gheorghe-Eugen NICOL�ESCU 
 
 
 
 
 

 

ef cabinet 

                                                                                                        Dicu Ana-Cristina 


