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În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2013 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte normative, transmis pentru 
dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi 
Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, cu adresa nr. PL-x 196 din 
10 iunie 2013. 

În raport cu  obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 




       PREŞEDINTE             PREŞEDINTE 
 
Gheorghe DRAGOMIR            Mihai TUDOSE  
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RAPORT COMUN 

                                                           asupra 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte 
normative 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru politică economică, 
reformă și privatizare au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2013 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte normative , trimis cu adresa nr. 
PL-x 196 din 10 iunie 2013, înregistrată cu nr. 22/254, respectiv nr.21/180  din 10 iunie 2013. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                  
art.92 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este prima Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului    nr. 492 din 
4 iunie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil iniţiativa legislativă, 
conform avizului nr. 31/750 din 11 iunie 2013. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil proiectul de lege, 
conform avizului nr. 27/370 din 13 iunie 2013. 

 Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare și 
pentru modificarea unor acte normative, în sensul adoptării unui set de măsuri a căror 
aplicare va determina majorarea veniturilor și reducerea cheltuielilor publice, precum și 
întarirea disciplinei financiare, respectiv: 

1. reducerea numărului de membri ai Cosiliului de conducere ai Autorității de 
Supraveghere Financiară (A.S.F.), de la 17 cât este aprobat în prezent, la 11; 

2. majorarea la 10 ani a nivelului minim de experiență profesională în domeniul de 
specialitate, pentru a fi numit în calitatea de membru al Consiliului A.S.F.; 

3. modificarea prevederilor art.9 lit.g) din OUG nr.93/2012 privind înființarea și 
funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, arobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 113/2013, în ceea ce privește incompatibilitățile membrilor Consiliului de conducere 
al ASF; 

4. limitarea nivelului remunerației membrilor Consiliului A.S.F. la maxim nivelul 
remunerației membrilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României; 

5. reglementarea obligativității virării la bugetul de stat a unei cote de 80% din 
excedentul bugetului de venituri și cheltuieli inregistrat la sfarșitul anului, de către Autoritatea 
de Supraveghere Financiară; 



6.    stabilirea unei cote de impozit pe venit de 85%, prin excepție de la prevederile 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru veniturile reprezentând 
salarii/indemnizații/sume compensatorii acordate, în condițiile legii, cu ocazia încetării 
contractului de muncă, raportului de serviciu sau mandatului, angajaților cu funcții de 
conducere sau persoanelor care sunt numite în calitate de membru în consilii de administrație și 
consilii de conducere; 

7.  pentru reducerea arieratelor înregistrate de unitațile sanitare se propune 
modificarea art. 1831 alin.(l) lit. o) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, în sensul ca, contractul de management și, respectiv, contractul de 
administrare încetează în situația existenței pe o perioadă de 3 luni consecutiv a 
plaților restante a căror vechime este mai mare decât termenul scadent de plată, 
conform prevederilor contractuale sau legale. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii celor două Comisii au examinat proiectul de lege, în şedinţă comună, în 
data 11 iunie 2013. 

 La dezbaterea acestui proiect de lege au fost prezenți, în calitate de invitați, domnul 
Dan Radu Rușanu – Președinte al Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) și domnul  
Florin Tunaru, vicepreședinte al Agenţiei Naţionale  de Administrare Fiscală (A.N.A.F.). 

Din numărul total de  32 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 
participat la dezbateri 32 deputaţi, iar din totalul de 28 de membri ai Comisiei pentru politică 
economică, reformă și privatizare au fost prezenți la lucrări 27 deputați.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 
majoritate de voturi să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere si adoptare,  
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2013 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte normative, cu amendamentele 
admise, care sunt redate în Anexa nr. I la prezentul raport. Amendamente respinse sunt 
redate în Anexa nr. II, care face parte integrantă din prezentul raport. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria 
legilor organice. 

                     
        PREŞEDINTE             PREŞEDINTE 
Gheorghe DRAGOMIR           Mihai TUDOSE 

 
 
 
 
 
 
 
                SECRETAR               SECRETAR 
         Mihai-Aurel Donţu               Cornel ITU    
 
 
 
 
 
  
Consilier Daniel Mărăcineanu                            Consilier parlamentar Anca Chiser 
                        
  

                                           
 



Anexa I 
 

Amendamente admise: 
 
 

Nr. 
crt. 

Text inițial Text OUG nr. 55/2013 Comisia pentru buget şi Comisia 
economică 

(autorul amendamentului)

Motivarea 
amendamentelor 

propuse
1.    Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 55/2013 privind 
unele măsuri fiscal─bugetare şi 
pentru modificarea unor acte 
normative 

 
 

 

2.    Articol unic. ─ Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 55/2013 privind unele măsuri 
fiscal─bugetare şi pentru 
modificarea unor acte normative, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 331 din 6 
iunie 2013, cu următoarele 
modificări:  
 

 

3.   Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
privind unele măsuri  fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea unor acte 
normative 

Nemodificat.  

4.   Art. I ─ Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 93/2012 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

Nemodificat.  



Nr. 
crt. 

Text inițial Text OUG nr. 55/2013 Comisia pentru buget şi Comisia 
economică 

(autorul amendamentului)

Motivarea 
amendamentelor 

propuse
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 874 din 21 
decembrie 2012, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 113/2013, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 

5.   
 
Art. 8 ─ (1)A.S.F. este condusă de 
un consiliu format din 17 membri, 
dintre care un preşedinte, un  
prim-vicepreşedinte şi 3 
vicepreşedinţi, care sunt membri 
executivi. Fiecare dintre cei 3 
vicepreşedinţi are atribuţii 
specifice corespunzătoare unuia 
dintre cele 3 sectoare de 
supraveghere financiară. În 
hotărârea Parlamentului României 
de numire a acestora se stabileşte 
sectorul de supraveghere 
financiară pentru care sunt numiţi. 
Ceilalţi 12 membri sunt membri 
neexecutivi. 
…………………………………… 
(3) Comisiile reunite prevăzute la 
alin. (2) efectuează selecţia 
candidaţilor ce urmează să fie 
numiţi, exclusiv pe baza 
experienţei profesionale în 
domeniul financiar, al instituţiilor 
de credit şi/sau al instituţiilor 

1. La articolul 8, alineatele (1) şi (3) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 (1) A.S.F. este condusă de un Consiliu 
format din 11 membri, dintre care un 
preşedinte, un prim-vicepreşedinte şi 3 
vicepreşedinţi, care sunt membri 
executivi. Fiecare dintre cei 3 
vicepreşedinţi are atribuţii specifice 
corespunzătoare unuia dintre cele 3 
sectoare de supraveghere financiară. În 
hotărârea Parlamentului României de 
numire a acestora se stabileşte sectorul de 
supraveghere financiară pentru care sunt 
numiţi. Ceilalţi 6 membri sunt membri 
neexecutivi. 
 
 
 
.................................................................... 
 (3) Comisiile reunite prevăzute la alin. 
(2) efectuează selecţia candidaţilor ce 
urmează să fie numiţi membri ai 
Consiliului A.S.F., exclusiv pe baza 
experienţei profesionale în domeniul 
financiar, al instituţiilor de credit şi/sau al 
instituţiilor financiare nebancare de 

Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nr. 
crt. 

Text inițial Text OUG nr. 55/2013 Comisia pentru buget şi Comisia 
economică 

(autorul amendamentului)

Motivarea 
amendamentelor 

propuse
financiare nebancare de minimum 
7 ani pentru membrii care 
formează conducerea executivă 
şi de minimum 5 ani pentru 
ceilalţi membri. 
 

minimum 10 ani.” 
 

6.  ----------------------------------- 2. La articolul 8, după alineatul (4) se 
introduce un nou alineat, alineatul (5), 
cu următorul cuprins: 
,,5) Numirea membrilor Consiliului 
A.S.F., cu încadrare în numărul prevăzut 
la alin. (1), se face de Parlament, în 
condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, 
până la data de 30 iunie 2013." 
 

Nemodificat. 
 
 
 

 

7.   
Art. 9. ………………………….. 
g) să nu fie soţi şi nici rude ori 
afini până la gradul al treilea cu 
membrii Guvernului şi membrii 
Consiliului de administraţie al 
Băncii Naţionale a României. 

3. La articolul 9, litera g) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
,,g) să nu fie soţi şi nici rude ori afini până 
la gradul al treilea cu Preşedintele 
României, preşedinţii Camerelor 
Parlamentului, membrii Guvernului, 
membrii Consiliului de administraţie al 
Băncii Naţionale a României." 
 

Nemodificat.  

8.  ---------------------------------------- 4. La articolul 15, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alineatul (3), 
cu următorul cuprins: 
,,(3) Nivelul remuneraţiei membrilor 
Consiliului A.S.F., stabilit în condiţiile 
alin. (2), nu poate depăşi nivelul 
remuneraţiei membrilor Consiliului de 
administraţie al Băncii Naţionale a 

Nemodificat. 
 

 



Nr. 
crt. 

Text inițial Text OUG nr. 55/2013 Comisia pentru buget şi Comisia 
economică 

(autorul amendamentului)

Motivarea 
amendamentelor 

propuse
României." 
 

9.   
Art. 19……………………………. 
(2) Excedentul din bugetul de 
venituri şi cheltuieli înregistrat la 
sfârşitul anului se reportează ca 
sursă de finanţare în anul 
următor, iar deficitul se acoperă 
din sursele anului următor. 

5. La articolul 19, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
,,(2) A.S.F. virează la bugetul statului o 
cotă de 80% din excedentul bugetului 
de venituri şi cheltuieli înregistrat la 
sfârşitul anului, până la termenul stabilit 
pentru depunerea situaţiilor financiare 
anuale." 
 

Nemodificat. 
 

 

10.  Art. 24. -  
(1) A.S.F. îşi exercită 
prerogativele prevăzute la art. 2 
alin. (1) începând cu data 
încheierii protocolului de predare-
preluare prevăzut la art. 22 alin. 
(1), dar nu mai târziu de 30 aprilie 
2013. La aceeaşi dată, Comisia 
Naţională a Valorilor Mobiliare, 
Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor şi Comisia de 
Supraveghere a Sistemului de 
Pensii Private se desfiinţează şi 
mandatele membrilor acestor 
autorităţi, respectiv ale membrilor 
conducerii acestora încetează de 
drept. 
 
 
 
 

 1. La Art. I , după punctul 5 se 
introduce un nou punct, punctul 6 
cu următorul cuprins: 
 

6. La articolul 24 după alin. (1), 
se introduce un nou  alineat, 
alineatul (11), cu următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“(11) Prin derogare de la prevederile  
Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, cota de 

Tehnică legislativă 
Restrangerea 
domeniului de 
aplicare doar la 
nivelul ASF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr. 
crt. 

Text inițial Text OUG nr. 55/2013 Comisia pentru buget şi Comisia 
economică 

(autorul amendamentului)

Motivarea 
amendamentelor 

propuse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Până la data semnării 
protocolului de predare-preluare, 
în condiţiile alin. (1), Comisia 
Naţională a Valorilor Mobiliare, 
Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor şi Comisia de 
Supraveghere a Sistemului de 
Pensii Private îşi continuă 
activitatea potrivit legislaţiei în 
vigoare. 

impozit pe venit este de 85% pentru 
veniturile reprezentând 
salarii/indemnizaţii/sume 
compensatorii acordate, în condiţiile 
legii, cu ocazia încetării contractului 
de muncă, raportului de serviciu sau 
mandatului angajaţilor cu funcţii de 
conducere sau persoanelor care au 
fost numite în calitate de membru în 
cadrul Consiliul A.S.F. sau în cadrul 
autorităţilor care se reorganizează 
potrivit art. 1 alin. (2).” 
 
 
Autor: Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci ; 
Comisia pentru politică 
economică, reformă și 
privatizare 
 

 
 

11.  Art. 43: Cotele de impozitare 
(1) Cota de impozit este de 16% şi 
se aplică asupra venitului 
impozabil corespunzător fiecărei 
surse din fiecare categorie pentru 
determinarea impozitului pe 
veniturile din: 
a) activităţi independente; 
b) salarii; 
c) cedarea folosinţei bunurilor; 
d) investiţii; 

Art. II. ─ Prin derogare de la prevederile 
art. 43 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, cota de impozit pe 
venit este de 85% pentru veniturile 
reprezentând salarii/indemnizaţii/sume 
compensatorii acordate, în condiţiile legii, 
cu ocazia încetării contractului de muncă, 
raportului de serviciu sau mandatului, 
angajaţilor cu funcţii de conducere sau 
persoanelor care sunt numite în calitate de 

2. Art.II se abrogă 
 
 
Autor: Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci ; 
Comisia pentru politică 
economică, reformă și 
privatizare 
 

Tehnică legislativă 
Restrangerea 
domeniului de 
aplicare doar la 
nivelul ASF 



Nr. 
crt. 

Text inițial Text OUG nr. 55/2013 Comisia pentru buget şi Comisia 
economică 

(autorul amendamentului)

Motivarea 
amendamentelor 

propuse
e) pensii; 
f) activităţi agricole, silvicultură şi 
piscicultură; 
 g)premii; 
h)alte surse. 
(2) Fac excepţie de la prevederile 
alin. (1) cotele de impozit 
prevăzute expres pentru 
categoriile de venituri cuprinse în 
titlul III. 
(Text  din Legea nr. 571/2003) 

membru în consilii de administraţie şi 
consilii de conducere. 
 

12.   
 
 
Art. 1833. ─ (1) Contractul de 
management şi, respectiv, 
contractul de administrare 
încetează în următoarele situaţii: 
…………………………………. 

o) în cazul existenţei plăţilor 
restante, a căror vechime este 
mai mare de 2 ani, în condiţiile 
în care se constată nerespectarea 
achitării obligaţiilor către 
furnizori prin încălcarea 
legislaţiei în vigoare privind 
înregistrarea cronologică şi 
sistematică în contabilitatea 
instituţiei a acestor datorii 
corelată cu respectarea 
termenelor contractuale. 
(Text din Legea nr. 95/2006) 

Art. III. ─ La articolul 1833 alineatul (1) 
din Legea                     nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 372 din                   28 aprilie 2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
litera o) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
,,o) în cazul existenţei pe o perioadă de 
3 luni consecutiv a plăţilor restante a 
căror vechime este mai mare decât 
termenul scadent de plată, conform 
prevederilor contractuale sau legale." 
 

Nemodificat. 
 

 



Anexa II 
 

Amendamente respinse: 
 

Nr. 
crt. 

Text în vigoare Text OUG nr. 55/2013 Amendament 
 (autorul amendamentului) 

Motivarea  
1. Admiterii  

2. Respingerii 

Camera 
decizională 

 
1. Art. 43: Cotele de impozitare 

(1) Cota de impozit este de 16% şi se 
aplică asupra venitului impozabil 
corespunzător fiecărei surse din 
fiecare categorie pentru determinarea 
impozitului pe veniturile din: 
a) activităţi independente; 
b) salarii; 
c) cedarea folosinţei bunurilor; 
d) investiţii; 
e) pensii; 
f) activităţi agricole, silvicultură şi 
piscicultură; 
 g)premii; 
h)alte surse. 
(2) Fac excepţie de la prevederile 
alin. (1) cotele de impozit prevăzute 
expres pentru categoriile de venituri 
cuprinse în titlul III. 
(Text  din Legea nr. 571/2003) 

 
 
 
Art. II. ─ Prin derogare de la 
prevederile art. 43 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
cota de impozit pe venit este de 85% 
pentru veniturile reprezentând 
salarii/indemnizaţii/sume 
compensatorii acordate, în condiţiile 
legii, cu ocazia încetării contractului de 
muncă, raportului de serviciu sau 
mandatului, angajaţilor cu funcţii de 
conducere sau persoanelor care sunt 
numite în calitate de membru în 
consilii de administraţie şi consilii de 
conducere. 
 

Art. II se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
<<Art. II. ─ Prin derogare de la 
prevederile art.43 din Legea 
nr.57/2003 privind Codul Fiscal, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, cota de impozit pe venit 
este de 99% pentru veniturile 
reprezentând 
salarii/indemnizaţii/sume 
compensatorii acordate în 
condiţiile legii, cu ocazia încetării 
contractului de muncă, raportului 
de serviciu sau mandatului 
angajaţilor cu funcţii de conducere 
sau persoanelor care sunt numite în 
calitate de membru în consilii de 
administraţie şi consilii de 
conducere. >> 
 
Autori: 
Deputat   Daniel Cătălin 
Fenechiu     
  Deputat  Tudor Ciuhodaru           
Grup parlamentar PP-DD  

1. 
2. Prin vot, 
membrii celor 
două Comisii au 
hotarât 
respingerea 
amendamentului. 

Senatul 



Nr. 
crt. 

Text în vigoare Text OUG nr. 55/2013 Amendament 
 (autorul amendamentului) 

Motivarea  
1. Admiterii  

2. Respingerii 

Camera 
decizională 

 
2.  

 
 
Art. 8 ─ (1)A.S.F. este condusă de un 
consiliu format din 17 membri, dintre 
care un preşedinte, un           prim-
vicepreşedinte şi 3 vicepreşedinţi, 
care sunt membri executivi. Fiecare 
dintre cei 3 vicepreşedinţi are atribuţii 
specifice corespunzătoare unuia dintre 
cele 3 sectoare de supraveghere 
financiară. În hotărârea Parlamentului 
României de numire a acestora se 
stabileşte sectorul de supraveghere 
financiară pentru care sunt numiţi. 
Ceilalţi 12 membri sunt membri 
neexecutivi. 
…………………………………… 
 

1. La articolul 8, alineatele (1) şi (3) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 (1) A.S.F. este condusă de un Consiliu 
format din 11 membri, dintre care un 
preşedinte, un prim-vicepreşedinte şi 3 
vicepreşedinţi, care sunt membri 
executivi. Fiecare dintre cei 3 
vicepreşedinţi are atribuţii specifice 
corespunzătoare unuia dintre cele 3 
sectoare de supraveghere financiară. În 
hotărârea Parlamentului României de 
numire a acestora se stabileşte sectorul 
de supraveghere financiară pentru care 
sunt numiţi. Ceilalţi 6 membri sunt 
membri neexecutivi. 
 
............................................................... 
 

1. La articolul 8, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 << (1) A.S.F. este condusă de un 
Consiliu format din 11 membri, 
dintre care un preşedinte și 3 
vicepreşedinţi, care sunt membri 
executivi. Fiecare dintre cei 3 
vicepreşedinţi are atribuţii 
specifice corespunzătoare unuia 
dintre cele 3 sectoare de 
supraveghere financiară. În 
hotărârea Parlamentului României 
de numire a acestora se stabileşte 
sectorul de supraveghere financiară 
pentru care sunt numiţi. Ceilalţi 7 
membri sunt membri neexecutivi. 
>> 
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1. 
2. Prin vot 
membrii celor 
două Comisii au 
hotarât 
respingerea 
amendamentului. 
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