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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  23, 24 şi 25 sepembrie 2014 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 23, 24 
şi 25 sepembrie 2014: 
 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 
 
 

I. FOND 
 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
 
 

1. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. (PLx 345/2014)– Raport 
comun cu Comisia juridica  

AMÂNAT 
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor 
operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-
bugetare. (PLx 365/2014) – Raport  

AMÂNAT 
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3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. (PLx 16/2014) – Raport 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 
raport favorabil cu amendamente.     

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte 
normative. (PLx 67/2014) – Raport  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 
raport suplimentar favorabil,  in forma adoptată de Senat.     

5. Propunere legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. (PLx 373/2014) – Raport  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 
raport de respingere.     

6. Propunere legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. (PLx 374/2014) – Raport  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 
raport de respingere.     

7. Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de 
familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă.         
(PLx 381/2014) – Raport comun cu Comisia pentru  Sanatate  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui raport favorabil cu un amendament admis.     

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a 
sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu 
legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. (PLx 403/2013) – Raport reexaminare la 
cererea presedintelui Romaniei  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 
raport de adoptare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a 
sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu 
legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, în forma adoptată de Senat, cu un 
amendament admis. 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri fiscale. (PLx 421/2014) – Raport  

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



10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. 
(PLx 204/2014) – Raport  

AMÂNAT 
11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2013 privind 

reglementarea unor măsuri bugetare. (PLx 375/2013) – Raport  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 

raport favorabil, în forma adoptată de Senat.     
 
 

 II. AVIZE 
 

12.   Propunere legislativă pentru stimularea înfiinţării microîntreprinderilor de 
către cetăţenii români cu rezidenţă într-o ţară străină, care îşi restabilesc rezidenţa pe 
teritoriul României. (PLx 313/2014)  

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

13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi 
pentru modificarea unor acte normative. (PLx 352/2014)   

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

14. Propunere legislativă pentru completarea lit.b) al art.5 din Ordonanţa 
Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate 
de alimentare cu energie termică a populaţiei. (PLx 372/2014)   

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

15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat ", pentru schimbarea regimului juridic 
al unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative. (PLx 393/2014)   

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

16. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a 
Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare. (PLx 394/2014)   

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

17. Propunere legislativă pentru modificarea şI completarea Legii nr.61/1993 
privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.767 
din 14 noiembrie 2012.  (PLx 406/2014)   



În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, 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 

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 

PP -  DD 

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 Stoica Ștefan-Bucur PDL 

35 Vlădoiu Aurel PSD 

 
  
 În zilele de 23, 24 şi 25 septembrie 2014 au fost absenţi următorii deputaţi: 
Chiţoiu Daniel, Cristea Aurelia, Horga Vasile, Pardău Dumitru. 
   
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 
 
 

 
Şef cabinet 

                                                                                                        Dicu Ana-Cristina 
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