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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  31 martie și 02 aprilie 2015 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 31 
martie și 02 aprilie 2015: 
 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 

I. FOND 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
 
1. Proiect de Lege privind stimularea investitorilor individuali - business angels. 

(PLx 26/2015) – Raport preliminar pentru Comisia pentru Industrii 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport preliminar favorabil cu amendamente. 
2. Proiect de Lege privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 
decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova 
privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor 
financiar nerembursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România 
Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010. (PLx 266/2015) – Raport  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport favorabil, în forma prezentată de Guvern. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2015 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică 
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(Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT 
Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul 
Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research and Education Network Association- 
TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente 
de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale.      
(PLx 247/2015) – Raport  

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

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru 
organizarea Loteriei bonurilor fiscale. (PLx 250/2015) – Raport  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport favorabil, în forma adoptată de Senat. 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
88/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 
care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau 
deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative. (PLx 236/2015) – Raport  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport favorabil, în forma adoptată de Senat. 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a 
instrumentelor structurale. (PLx 235/2015) – Raport 

AMÂNAT 
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2015 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă. (PLx 251/2015) – Raport  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport favorabil, în forma adoptată de Senat. 

8. Propunere legislativă privind plata unor sume personalului din învăţământ. 
(PLx 103/2015) – Raport  

AMÂNAT 
9. Propunere legislativă pentru completarea art.33 din Legea nr.312/2004 privind 

Statutul Băncii Naţionale a României. (PLx 256/2015) – Raport  
AMÂNAT 
10. Propunere legislativă privind timbrul de mediu pentru autovehicule.           

(PLx 293/2015) – Raport preliminar pentru Comisia pentru Transporturi 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport preliminar de respingere.  
11. Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.37 din 7 aprilie 2014 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu 



pentru autovehicule. (PLx 306/2015) – Raport preliminar pentru Comisia pentru 
Transporturi 

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

12. Propunere legislativă pentru stimularea natalităţii. (PLx 293/2015) – 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 de respingere.  

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţei a Guvernului 
nr.92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare şi modificarea unor acte 
normative. (PLx 269/2015) – Raport  

AMÂNAT 
 

 
II. AVIZE 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 
 

14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum 
şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004.                 
(PLx 239/2015)  

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

15. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.70 din 31 
august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.             
(PLx 501/2014) 

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

16. Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.61/1993 privind 
alocaţia de stat pentru copii. (PLx 505/2014) 

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

17. Proiect de Lege pentru modificarea art.158 alin.(1) din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice. (PLx 512/2014) 

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

18. Propunere legislativă pentru înfiinţarea Zonei Libere Sculeni şi a Regiei 
Autonome "Administraţia Zonei Libere Sculeni ". (PLx 565/2014) 



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

19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 
privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată. (PLx 113/2015) 

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

20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea LEGII nr.263 din 16 
decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (PLx 305/2015) 

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

 
 
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 

PNL 

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 PNL 

14 Doboş Anton PNL 

15 Dobre Mircea-Titus PSD 

16 Dragomir Gheorghe PNL 

17 Dumitru Ioana-Jenica PSD 

18 Erdei-Dolóczki István UDMR 

19 Gheorghe Florin PSD 

20 Hărău Eleonora-Carmen PNL 

21 Horga Vasile PNL 

22 Hulea Ioan PSD 

23 Ialomiţianu Gheorghe PNL 

24 Ignat Miron Minoritățile naționale 

25 Merka Adrian-Miroslav Minoritățile Naționale 

26 Mocanu Adrian PSD 

27 Negruţ Cornelia PC - PLR 

28 Niculae Aurel PSD 

29 Niță Emil PSD 



30 Pardău Dumitru PNL 

31 Petric Octavian PSD 

32 Popeangă Vasile PSD 

33 Roman Gheorghe PSD 

34 Vlădoiu Aurel PSD 

 
  
 În ziua de 31 martie, au fost absenţi următorii deputaţi: Birchall Ana, Hărău 
Eleonora-Carmen, Niculae Aurel . 
 În ziua de 31 martie doamna deputat Birchall Ana a fost înlocuită de domnul 
deputat Iacoban Sorin Avram. 
 În ziua de 31 martie doamna deputat Hărău Eleonora-Carmen a fost înlocuită de 
doamna deputat Maria Grecea. 
 În ziua de 02 aprilie 2015, au fost absenţi următorii deputaţi: Birchall Ana, Hărău 
Eleonora-Carmen, Merka Adrian-Miroslav, Niculae Aurel . 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 

 
Şef cabinet 

                                                                                                        Dicu Ana-Cristina 
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