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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  19 şi 20 noiembrie 2014 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 19 şi 
20 noiembrie 2014: 
 

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.8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-
bugetare. (PLx 223/2014)– Raport comun cu Comisia Juridica  

AMÂNAT 
2. Propunere legislativă pentru desemnarea activului functional al societăţii 

comerciale Fortus SA Iaşi unitate strategică de imptranţă naţională şi suplimentară 
bugetului Ministerului Finaţelor publice din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2014. (PLx 387/2014) – Raport comun cu 
Comisia pentru Industrii 

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

cristina.dicu
Original



3. Proiect de Lege pentru subvenţionarea revistelor de cultură reprezentative din 
România. (PLx 399/2014) – Raport comun cu Comisia pentru Cultura 

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

4. 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 comun cu Comisia pentru 
Agricultura   

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

nr.19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. 
(PLx 419/2014) – Raport  

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

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2008 privind 
înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională 
finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de 
asistenţă tehnică. (PLx 476/2014) – Raport comun cu Comisia pentru administratie 

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

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2014 privind 
aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru asociat la Comitetul Ştiinţific 
pentru Cercetări Antarctice (SCAR), precum şi pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internationale interguvernamentale la care România este parte. (PLx 477/2014) – Raport  

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

8. Proiect de Lege pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art.4 din Ordonanţa 
Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi 
regimul de utilizare a acestora. (PLx 482/2014) – Raport comun cu Comisia pentru 
Industrii 

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

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2014 pentru 
completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind 
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. (PLx 484/2014) – Raport  

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

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2014 pentru 
stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor.                
(PLx 485/2014) – Raport  



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

11. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.47 din Ordonanţa 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor. (PLx 549/2013) – Raport comun cu 
Comisia pentru Industrii  

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

12. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal. (PLx 663/2013) – Raport  

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

13. Propunere legislativă pentru completarea art.74 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal. (PLx 669/2013) – Raport  

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

14. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea 
procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind 
acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea 
statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria , semnat la 
Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr.290/2003 privind acordarea de 
despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunuriel proprietate a acestora, 
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca 
urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate 
şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 şi pentru modificarea unor acte 
normative. (PLx 460/2014) – Raport comun cu Comisia Juridica 

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

 
II. AVIZE 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 

 
14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2014 privind 

unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de 
echilibrare a Sistemului electroenergetic national, prin construirea şi operarea centralelor 
hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 MW.       
(PLx 479/2014) 

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

15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr.123/2012. 
(PLx 466/2014) 



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

16. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2014 pentru 
reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii pentru 
Administrarea Activelor Statului. (PLx 461/2014) 

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

17. Proiect de Lege pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă 
lemnoasă pe picior. (PLx 480/2014) 

AMANAT 
18. 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 
19. 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 
20. 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) 

AMANAT 
21. 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 
22. 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) 
AMANAT 

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

AMANAT 
24. 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 
25. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.30/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală. (PLx 440/2014) 

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

26. Propunere legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 28 din 
Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată.           
(PLx 449/2014) 

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

27. Lege cadru privind statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul 
României. (PLx 403/2014) 

AMANAT 
28. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.232 din Legea nr.95/2006 

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

29. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. (PLx 465/2014) 

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

30. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu 
profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.        
(PLx 458/2014) 

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

31. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea caselor de ajutor 
reciproc. (PLx 488/2014) 

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

32. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 a 
educaţiei fizice şi sportului. (PLx 490/2014) 

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

33. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 
(PLx 489/2014) 



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

III. DIRECTIVE, REGULAMENTE, 
COMUNICĂRI, NORME, DECIZII 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 

 
                                                          
34. BPI-139/E - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR Cercetarea și inovarea ca surse de reînnoire a creșterii. 
COM(2014)339.( 14/E/02.09.2014) – Examinare fond  

   În urma examinării, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui proiect de opinie.        

 
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 ziua de 19 noiembrie 2014 a fost absentă doamna deputat: Andreea Maria 
Paul. 
 În ziua de 20 noiembrie 2014 a fost absent doamnul deputat: Ioan Hulea. 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 

 
Şef cabinet 

                                                                                                        Dicu Ana-Cristina 


	SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI

