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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  25, 26 şi 27 noiembrie 2014 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 25, 26 
şi 27 noiembrie 2014: 
 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 
 
 

I. FOND 
 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
 
 

1. Propunere legislativă pentru aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin 
financiar federaţiilor din sectorul agricol, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei 
totale alocate fiecărei activităţi. (PLx 401/2013)– Raport preliminar pentru Comisia 
pentru  Agricultura                

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

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului. (PLx 68/2014) – Raport comun cu Comisia pentru Industrii 
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În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport preliminar favorabil cu amendamente. 

3. 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 comun cu Comisia pentru Cultura 
 AMANAT 

 
II. AVIZE 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 

 
4. Proiect de Lege pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă 

lemnoasă pe picior. (PLx 480/2014) 
AMANAT 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Oronanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.38/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie. (PLx 441/2014) 

AMANAT 
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.53/2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2010 privind controlul 
operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare 
Agricolă. (PLx 468/2014) 

AMANAT 
7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.54/2014 privind modificarea art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe 
complementare, care se acordă în agricultură începînd cu anul 2007, şi pentru 
modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură. (PLx 469/2014) 

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

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr.18/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.416/2001 
privind venitul minim garantat. (PLx 456/2014) 

AMANAT 
9. Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) şi (2) ale art.135 din Legea 

nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. (PLx 450/2014) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz negativ. 



10. Propunere legislativă pentru modificarea art.260 alin. (1) lit.e) din Legea 
nr.53/2003 -Codul Muncii. (PLx 452/2014) 

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

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.37/2014 pentru modificarea şi completarea art.13 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 
anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. (PLx 464/2014) 

AMANAT 
12. Lege cadru privind statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul 

României. (PLx 403/2014) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz favorabil. 
13. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.232 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii. (PLx 429/2014) 
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 

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 

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 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 25, 26 şi 27 noiembrie 2014 au fost absenţi următorii deputaţi: 
Aurelia Cristea. 
 În ziua de 25 noiembrie 2014 a fost absent domnul deputat: Miron Ignat. 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 

 
Şef cabinet 

                                                                                                        Dicu Ana-Cristina 
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