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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de 22 și 24 Septembrie 2015 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 22 și 24 
Septembrie 2015: 
 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 

I. FOND 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital. 
(PLx 268/2015) – Raport  

AMÂNAT 
2. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 
1 decembrie 2014. (PLx 535/2015)   – Raport  

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

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.17/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru construirea sediului 
permanent al Curţii Penale Internaţionale. (PLx 570/2015)  – Raport  

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

4. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.47 din Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor. (PLx 549/2013) – Raport preliminar 
suplimentar pentru Comisia pentru Transporturi 
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În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport comun suplimentar de respingere. 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.7/2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate. (PLx 456/2015) – 
Raport preliminar pentru Comisia Juridica 

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

6. Proiect de Lege pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care 
se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei. (PLx 522/2015) – Raport  

AMÂNAT 
7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 

fiscal. (PLx 573/2015) – Raport  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport de respingere. 
8. Propunere legislativă pentru modificarea art.112 alin.(1) din Legea nr.571/2003 

privind Codul fiscal, cu completările şi modificările ulterioare, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.927 din 23 decembrie 2003. (PLx 576/2015) – Raport  

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

9. Propunere legislativă privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate pentru anumite venituri din investiţii a persoanelor fizice. (PLx 469/2015) – 
Raport  

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

10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2015 privind acordarea unui împrumut Societăţii "Complexul Energetic 
Hunedoara" -S.A. din venituri rezultate din privatizare. (PLx 434/2015) – Raport 
preliminar pentru Comisia Economica  

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

11. Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) nr.236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit. (PLx 75/2015) – 
Raport preliminar pentru Comisia pentru afaceri europene 

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

12. Propunere legislativă pentru creşterea transparenţei în utilizarea finanţelor 
publice. (PLx 424/2015) – Raport preliminar pentru Comisia de Administratie 

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



13. Propunere legislativă pentru completarea art.53 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale. (PLx 423/2015) – Raport preliminar pentru Comisia de 
Administratie 

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

14. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.500/2002 privind finanţele 
publice. (PLx 421/2015) – Raport  

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

15. Propunere legislativă privind abrogarea art.15 din Ordonanţa Guvernului 
nr.29/2013. (PLx 420/2015) – Raport  

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

 
II. DIRECTIVE, REGULAMENTE, 
COMUNICĂRI, NORME, DECIZII 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 
 
16. 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 

În urma examinării, Comisia, a stabilit ca raportor pe doamna deputat Andreea 
Maria Paul.                                    

 
II. AVIZE 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 
 

17. Proiect de Lege privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a 
copiilor provenind din familii dezavantajate. (PLx 548/2015)  

AMÂNAT 
18. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic 

preliminar între Côte d'Ivoire, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi Satele sale 
Membre, pe de altă parte, semnat la Abidjan, la 26 noiembrie 2008, şi la Bruxelles, la 22 
ianuarie 2009. (PLx 538/2015) 

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

19. Propunere legislativă privind pensiile militare de stat. (PLx 586/2015) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz negativ. 



20. Propunere legislativă privind modificarea art.109 alin.(1) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (PLx 480/2015) 

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 alin.(3) şi (4) ale art.1 din Legea 
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii. (PLx 550/2015) 

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

22. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.4 din Legea 
recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au 
avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 
1987, nr.341/2004. (PLx 302/2014) 

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

23. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr.852 
din 20 decembrie 2010, actualizată în 2014. (PLx 551/2015)  

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

24. Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 
copiilor. (PLx 569/2015) 

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

25. Propunere legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011. (PLx 472/2015) 

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

26. Propunere legislativă privind instituirea TITLURILOR NAŢIONALE.      
(PLx 409/2014) 

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

27. Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole şi forestiere.   
(PLx 334/2015) 

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

28. Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.268/2001 privind 
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică 
şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. 
(PLx 571/2015) 



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

29. Proiect de Lege pentru modificarea art.82 alin.(1) din Legea nr.161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, 
a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.         
(PLx 547/2015) 

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

30. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru 
elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat şi pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore. (PLx 338/2014) 

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

31. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 260/2004 privind asigurarea 
obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor. 
(PLx 272/2015) 

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

32. Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului. 
(PLx 582/2015) 

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

33. Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului 
nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea 
nr.103/2012. (PLx 465/2015) 

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

34. Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru monitorizarea 
exporturilor şi a livrărilor intercomunitare de materiale lemnoase. (PLx 477/2015) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate 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 24 septembrie 2015, au fost absenți următorii deputați: Erdei-Dolóczki 
István, Merka Adrian-Miroslav. 
  
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 

 
Şef cabinet 

                                                                                                        Dicu Ana-Cristina 


	SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI

