
Parlamentul  României 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

Bucureşti, 01.10.2015 
Nr. 4c-2/840 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de 29 septembrie și 01 octombrie 2015 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 29 
septembrie și 01 octombrie 2015: 
 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 

I. FOND 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2014 pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea 
persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni 
C.E.C -S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme. (PLx 57/2015) – Raport  

AMÂNAT 
2. Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea contabilităţii 

nr.82/1991. (PLx 575/2015)   – Raport  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport de respingere. 
3. Propunere legislativă privind stabilirea redevenţelor petroliere şi miniere din 

România şi utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor. (PLx 292/2015)  – 
Raport  

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

4. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. (PLx 452/2015) – 
Raport preliminar pentru Comisia pentru Transporturi 

AMÂNAT 
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5. Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea apiculturii 
nr.383/2013. (PLx 413/2015) – Raport preliminar pentru Comisia pentru Agricultura 

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

6. Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea apiculturii nr.383/2013. 
(PLx 418/2015) – Raport preliminar pentru Comisia pentru Agricultura 

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

7. Proiect de Lege privind construirea Monumentului Marii Uniri de la 1 
Decembrie 1918 - Alba Iulia. (PLx 193/2015) – Raport  

AMÂNAT 
 

II. DIRECTIVE, REGULAMENTE, 
COMUNICĂRI, NORME, DECIZII 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 
 
8. BPI-66/E - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN ȘI CONSILIU Un sistem de impozitare a întreprinderilor echitabil și 
eficient în Uniunea Europeană: 5 domenii-cheie. COM(2015)302. (14/E/24.06.2015) – 
Examinare Fond, stabilire Raportor 

AMÂNAT 
 

III. AVIZE 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 
copiilor. (PLx 347/2013)  

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

10. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor 
reciproc ale pensionarilor. (PLx 69/2014) 

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

11. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind 
transporturile rutiere. (PLx 192/2014) 

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

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.61/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 



nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc 
beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri 
financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi. (PLx 537/2014) 

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

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi 
extrajudiciară. (PLx 149/2015) 

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

14. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.21 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de servicii. (PLx 368/2015) 

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

15. Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul 
minim garantat. (PLx 486/2015)  

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

16. Propunere legislativă pentru completarea art.102 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice. (PLx 489/2015) 

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.15/2015 pentru modificarea art.2 lit.d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi 
pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme 
de asociere în agricultură. (PLx 546/2015) 

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 

PNL 

7 Birchall Ana PSD 

8 Chiţoiu Daniel ALDE 

9 Cocei Erland PNL 

10 Cristea Aurelia PSD 

11 Cupă Ion ALDE 

12 Dascălu Constantin PNL 

13 Doboş Anton PNL 

14 Dobre Mircea-Titus PSD 

15 Dragomir Gheorghe PNL 

16 Dumitru Ioana-Jenica PSD 

17 Erdei-Dolóczki István UDMR 

18 Gheorghe Florin PSD 

19 Hărău Eleonora-Carmen PNL 

20 Horga Vasile PNL 

21 Hulea Ioan UNPR 



22 Ialomiţianu Gheorghe PNL 

23 Ignat Miron Minoritățile naționale 

24 Merka Adrian-Miroslav Minoritățile Naționale 

25 Mocanu Adrian PSD 

26 Negruţ Cornelia ALDE 

27 Niculae Aurel PSD 

28 Niță Emil PSD 

29 Pardău Dumitru PNL 

30 Petric Octavian PSD 

31 Popeangă Vasile PSD 

32 Roman Gheorghe PSD 

33 Tiuch Cătălin PSD 

  
 În ziua de 29 septembrie 2015, a fost absent domnul deputat Merka Adrian-
Miroslav. 
 În ziua de 01 octombrie 2015, au fost absenți următorii deputați: Erdei-Dolóczki 
István, Merka Adrian-Miroslav. 
  
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 

 
Şef cabinet 

                                                                                                        Dicu Ana-Cristina 
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