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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  28 și 30 aprilie 2015 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 28 și 
30 aprilie 2015: 
 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 

I. DIRECTIVE, REGULAMENTE, 
COMUNICĂRI, NORME, DECIZII 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 
 
1. BPI-31/E - CARTE VERDE Crearea unei uniuni a pieţelor de capital. 

COM(2015) 63. (5/E/16.03.2015) – Document de consultare-document nelegislativ 
AMÂNAT 
2. BPI-30/E - Rezultatele consultării publice privind Strategia Europa 2020 

pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. COM(2015) 100. 
(4/E/09.03.2015) – Examinare Fond-document nelegislativ 

AMÂNAT 
3. BPI-40/E-s - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru plăţile directe în ceea ce privește anul 
calendaristic 2015. COM(2015) 141. (7/E/30.03.2015) – Examinare Subsidiaritate 
 AMÂNAT 
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II. FOND 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
 
4. Proiect de Lege pentru subvenţionarea revistelor de cultură reprezentative din 

România. (PLx 399/2014) – Reexaminare la cererea Presedintelui Romaniei  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport de admitere în parte a cererii de 
reexaminare. 

5. Propunere legislativă privind acordarea de vouchere culturale. (PLx 361/2015)   
– Raport preliminar pentru Comisia pentru Cultura 

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

6. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. (PLx 304/2015)    
– 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. 

 
 

III. AVIZE 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
 

7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice. (PLx 300/2015)  

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

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (PLx 302/2015) 

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

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice. (PLx 162/2015) 

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

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. (PLx 116/2015) 

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



11. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul 
personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe 
lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de 
Expertize Criminalistice. (PLx 270/2015) 

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

12. Propunere legislativă privind instituirea Centrelor Comunitare Româneşti în 
străinătate. (PLx 301/2015) 

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

13. Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003.            
(PLx 119/2015) 

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

14. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 562/2004 
privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi 
securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care 
acestea le au în administrare. (PLx 307/2015) 

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

15. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii. (PLx 325/2015) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate 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 30 aprilie 2015, au fost absenţi următorii deputaţi: Erdei-Dolóczki 
István,  Merka Adrian-Miroslav. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel ŞTEFAN 

 
 

Şef cabinet 
                                                                                                        Dicu Ana-Cristina 
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