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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  03 şi 05 martie 2015 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 03 şi 
05 martie 2015: 
 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 
 
 

I. FOND 
 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
 
 

1. Proiect de Lege pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de 
încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.                
(PLx 548/2014)– Retrimitere plen, raport suplimentar  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport suplimentar favorabil, cu amendamente 
admise. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.14/2014 pentru completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. (PLx 
240/2014) – Retrimitere plen, raport suplimentar 
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În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport suplimentar favorabil, în forma adoptată de 
Senat. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi. 
(PLx 19/2015) – Raport  

AMÂNAT 
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.72/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi. 
(PLx 23/2015) – Raport  

AMÂNAT 
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru 
beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art.101 din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.       
(PLx 576/2014) – Raport preliminar pentru Comisia pentru munca  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport preliminar cu amendamente admise şi 
respinse.  

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.76/2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei 
anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open 
Government Partnership). (PLx 25/2015) – Raport preliminar pentru Comisia pentru 
administratie si Comisia juridica 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport favorabil cu un amendament respins.  

7. Proiect de Lege privind stimularea investitorilor individuali - business angels. 
(PLx 26/2015) – Raport preliminar pentru Comisia pentru Industrii 

AMÂNAT 
8. Proiect Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 94/1992 

privind organizarea şi funcţionarea Curtii de Conturi. (PLx 70/2015) – Raport 
preliminar pentru Comisia pentru Industrii 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport de respingere.  

 
 
 
 
 
 
 



II. DIRECTIVE, REGULAMENTE, 
COMUNICĂRI, NORME, DECIZII 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 
 
9. BPI-1/E-s - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Fondul european de investiţii strategice și 
de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013. COM(2015) 
10. (1/E/03.02.2015) – Examinare fond 

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

10. BPI-2/E - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL 
ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA 
EUROPEANĂ DE INVESTIȚII: Utilizarea optimă a flexibilităţii prevăzute în normele 
existente ale Pactului de stabilitate şi creştere. COM(2015) 12. (1/E/02.02.2015) – 
Examinare fond 

AMÂNAT 
 

II. AVIZE 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.179 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (PLx 591/2014)  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz negativ. 
12. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.88 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (PLx 584/2014) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz negativ. 
13. Proiect de Lege privind pensiile ocupaţionale. (PLx 586/2014) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz negativ. 
14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2014 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. (PLx 483/2014) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz favorabil. 
15. Propunere legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Istoriei Totalitarismului. 

(PLx 515/2014) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz negativ. 



16. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2014 pentru modificarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care 
se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare 
ale României în străinătate. (PLx 17/2015) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz favorabil. 

17. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (PLx 18/2015) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz favorabil, cu amendamente. 

18. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi 
sistemului public de asistenţă socială în anul 2015. (PLx 21/2015) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz favorabil. 

19. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în 
proprietatea Ministerului Afacerilor Interne. (PLx 14/2015) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz favorabil. 

 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci are următoarea componenţă : 
 
 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Grupul parlamentar 

1 
Ştefan Viorel 
-președinte 

PSD 

2 
Manda Iulian-Claudiu 
-vicepreședinte 

PSD 

3 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
-vicepreședinte 

PNL 

4 
Nosa Iuliu 
-vicepreședinte 

PSD 

5 
Donţu Mihai Aurel 
-secretar 

PNL 

6 
Paul Maria-Andreea 
-secretar 

PDL 

7 Birchall Ana PSD 



8 Chiţoiu Daniel PC - PLR 

9 Ciobanu Gheorghe PSD 

10 Cocei Erland PNL 

11 Cristea Aurelia PSD 

12 Cupă Ion PC - PLR 

13 Dascălu Constantin PDL 

14 Diaconu Adrian-Nicolae PSD 

15 Doboş Anton PNL 

16 Dobre Mircea-Titus PSD 

17 Dragomir Gheorghe PNL 

18 Dumitru Ioana-Jenica PSD 

19 Erdei-Dolóczki István UDMR 

20 Hărău Eleonora-Carmen PNL 

21 Horga Vasile PNL 

22 Hulea Ioan PSD 

23 
Iacob-Ridzi Monica- 
Maria 

PSD 

24 Ialomiţianu Gheorghe PDL 

25 Ignat Miron Minoritățile naționale 



26 Merka Adrian-Miroslav Minoritățile Naționale 

27 Mocanu Adrian PSD 

28 Negruţ Cornelia PC - PLR 

29 Pardău Dumitru PNL 

30 Petrescu Petre PSD 

31 Petric Octavian PSD 

32 Popeangă Vasile PSD 

33 Roman Gheorghe PSD 

34 Vlădoiu Aurel PSD 

 
  
 În zilele de 03 şi 05 martie 2015 au fost absenţi următorii deputaţi: Birchall Ana,   
Hărău Eleonora - Carmen, Iacob - Ridzi Monica Maria. 
  
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 

 
Şef cabinet 

                                                                                                        Dicu Ana-Cristina 


	SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI

