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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  24 și 26 martie 2015 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 24 și 
26 martie 2015: 
 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 

I. FOND 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 

de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului national unic de asigurări 
sociale de sănătate şi a contului general al datoriei publice aferente anului 2013. (PLx 
411/2014) – Raport comun dezbătut în ședința comuna cu Comisia pentru buget, 
activitate bancară și piață de capital din Senat 

În urma dezbaterilor, Comisiile, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, au hotărât întocmirea unui raport comun favorabil, în forma prezentată de 
Guvern. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 şi a contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013. (PLx 412/2014) – Raport comun 
dezbătut în ședința comuna cu Comisia pentru buget, activitate bancară și piață de 
capital din Senat  
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În urma dezbaterilor, Comisiile, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, au hotărât întocmirea unui raport comun favorabil, în forma prezentată de 
Guvern. 

3. Proiect de Lege privind stimularea investitorilor individuali - business angels. 
(PLx 26/2015) – Raport comun dezbătut în ședința comuna cu Comisia pentru industrii 
și servicii 

AMÂNAT 
4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2013 privind 

stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol 
natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural. (PLx 74/2013) – Raport 
comun dezbătut în ședința comuna cu Comisia pentru industrii și servicii 

AMÂNAT 
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2013 privind 

instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale. (PLx 97/2013) – Raport comun 
dezbătut în ședința comuna cu Comisia pentru industrii și servicii 

AMÂNAT 
6. 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) – Retrimitere Plen pentru Raport Suplimentar  

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

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991.             
(PLx 73/2015) – Raport  

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

8. Propunere legislativă pentru modificarea art.34 alin.(2) din Legea nr.82/1991 a 
contabilităţii. (PLx 221/2015) – Raport  

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

9. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general. (PLx 195/2015) – Raport  

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

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2015 pentru 
reglementarea unor măsuri bugetare. (PLx 209/2015) – Raport  

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

 



 
 

II. DIRECTIVE, REGULAMENTE, 
COMUNICĂRI, NORME, DECIZII 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 
 
11. BPI-21/E - DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI 

Raportul de ţară al României pentru 2015 Inclusiv un bilanţ aprofundat privind 
prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice. SWD(2015)42. 
(3/E/04.03.2015) – Examinare fond 

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

 
IV. AVIZE 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 
 

12. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.106 din Legea 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii. (PLx 178/2015)  

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

13. Proiect de Lege pentru modificarea art.84 din Legea nr.59/1934 asupra 
CECULUI. (PLx 177/2015) 

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

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale 
pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare 
membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau 
de un incident de mediu. (PLx 106/2015) 

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

15. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.28/2008 privind registrul agricol. (PLx 99/2015) 

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

16. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.53/2003 - Codul 
Muncii. (PLx 84/2015) 

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



17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 277/2010 
privind alocaţia pentru susţinerea familiei. (PLx 115/2015) 

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

18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 229 din Legea nr. 
53/2003 - Codul Muncii. (PLx 117/2015) 

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

19. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice. (PLx 131/2015) 

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

20. Proiect de Lege pentru modificarea art.169 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice. (PLx 133/2015) 

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

21. Proiect de Lege pentru completarea art.170 din Legea nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice. (PLx 136/2015) 

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

22. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind 
protecţia drepturilor persoanelor cu handicap. (PLx 181/2015) 

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

23. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice. (PLx 182/2015) 

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

24. Proiect de Lege pentru completarea art.20 din Legea-cadru nr.284/2010 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. (PLx 183/2015) 

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

25. Propunere legislativă privind acordarea unui sprijin material pentru nou-
nascuti şi încurajarea prezentării la consultaţiile prenatale. (PLx 225/2015) 

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 

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 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 PDL 

24 Ignat Miron Minoritățile naționale 

25 Merka Adrian-Miroslav Minoritățile Naționale 

26 Mocanu Adrian PSD 

27 Negruţ Cornelia PC - PLR 

28 Niță Emil PSD 

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 24 și 26 martie 2015, au fost absenţi următorii deputaţi: Paul Maria-
Andreea, Birchall Ana, Petrescu Petre. 
 În ziua de 24 martie 2015, doamnul deputat Chițoiu Daniel a fost înlocuit de 
domnul deputat Drăgușanu Vasile Cătălin. 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 

 
Şef cabinet 

                                                                                                        Dicu Ana-Cristina 


	SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI

