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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  17 și 19 martie 2015 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 17 și 
19 martie 2015: 
 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 
 
 

I. FOND 
 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
 
 

1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 299/2007 privind sprijinul 
acordat românilor de pretutindeni. (PLx 156/2015)– Raport comun cu Comisia pentru 
Comunitatile de Romani din Afara Granitelor Tarii 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport comun favorabil cu amendamente admise. 
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II. DIRECTIVE, REGULAMENTE, 
COMUNICĂRI, NORME, DECIZII 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 
 
2. 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 

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

3. BPI-16/E-s - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, 
în ceea ce privește o majorare a sumei prefinanţării iniţiale acordate programelor 
operaţionale sprijinite de Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor. 
COM(2014) 46. (2/E/16.02.2015) – Examinare fond și subsidiaritate 

În urma examinării, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 
proiect de opinie și un proces verbal de respectare a principiului subsidiarității .                            

 
III. FOND 

 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
 
 
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2014 pentru 

completarea art.2 din Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România. (PLx 54/2015) – Raport comun Comisia  pentru Drepturile Omului 

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

5. Propunere legislativă privind înfiinţarea Fondului Special pentru Jurnalismul de 
Investigaţii. (PLx 148/2015) – Raport comun cu Comisia Juridica 

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

6. 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 preliminar 
pentru Comisia Jurdica 

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

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr.75/1999 
privind activitatea de audit financiar. (PLx 77/2015) – Raport  

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

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.78/2014 privind modificarea art.VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare. (PLx 72/2015) – Raport  

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

9. 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  

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

nr.80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi a 
altor acte normative. (PLx 74/2015) – 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.  

11. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.15 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.           
(PLx 179/2015) – Raport  

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

 
 

IV. AVIZE 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
 

12. Proiect de Lege pentru completarea unor acte normative. (PLx 129/2015)  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz negativ. 
13. Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri. (PLx 130/2015) 



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

14. Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului 
nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile 
instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din 
motive etnice. (PLx 137/2015) 

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

15. Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Legea privind exercitarea unor 
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. (PLx 96/2015) 

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

16. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.263/2010-
privind sistemul de pensii. (PLx 101/2015) 

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

17. Propunere legislativă pentru modificarea art.87 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice. (PLx 89/2015) 

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

18. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor de somaj si stimularea fortei de muncă. (PLx 167/2015) 

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

19. Proiect de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice. (PLx 173/2015) 

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

20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice 
şi sportului nr.69/2000. (PLx 32/2015) 

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

21. Proiect de Lege pentru modificarea art.21 alin.(1) lit.f) din Ordonanţa 
Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 
proiectelor şi acţiunilor culturale. (PLx 135/2015) 

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

22. Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. (PLx 172/2015) 

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



23. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 
facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane. (PLx 92/2015) 

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

24. Propunere legislativă privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite 
produse petroliere. (PLx 105/2015) 

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

25. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor.                
(PLx 192/2015) 

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 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 
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 Niță Emil PSD 

30 Pardău Dumitru PNL 

31 Petrescu Petre PSD 

32 Petric Octavian PSD 

33 Popeangă Vasile PSD 

34 Roman Gheorghe PSD 

35 Vlădoiu Aurel PSD 

 
  
 În zilele de 17 și 19 martie 2015, au fost absenţi următorii deputaţi: Paul Maria-
Andreea, Iacob-Ridzi Monica-Maria, Petrescu Petre. 
 În zilele de 17 și 19 martie 2015, doamna deputat Cristea Aurelia a fost înlocuită 
de domnul deputat Săvoiu Ionuț Cristian. 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 

 
Şef cabinet 

                                                                                                        Dicu Ana-Cristina 


	SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI

