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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  21 și 23 aprilie 2015 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 21 și 
23 aprilie 2015: 
 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 

I. FOND 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
 
1. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat de România la Varşovia, 

la 25 noiembrie 2014, privind modificarea Convenţiei privind organizarea şi activitatea 
Bancii Internationale de Cooperare Economică (cu modificările aduse prin protocoalele 
din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 şi 18 decembrie 1990) şi a Statutului Băncii 
Internaţionale de Cooperare Economică ( cu modificările aduse prin protocoalele din 18 
decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 şi 18 decembrie 1990), semnate la Moscova, la 22 
octombrie 1963. (PLx 331/2015) – Raport  

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

2. 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) – Retrimitere Plen, Raport suplimentar  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport suplimentar cu amendamente admise și 
respinse. 
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3. Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate 
României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare 
aferente acestora. (PLx 346/2015) – 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. 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a 
instrumentelor structurale. (PLx 235/2015) – 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. 

5. Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale. (PLx 351/2015) – Raport  

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

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţei a Guvernului 
nr.92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare şi modificarea unor acte 
normative. (PLx 269/2015) – Raport 

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

 
II. DIRECTIVE, REGULAMENTE, 
COMUNICĂRI, NORME, DECIZII 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 
 
7. 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 
8. 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 
 

 
 
 
 
 
 
 



II. AVIZE 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 
electronice fiscale. (PLx 237/2015)  

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

10. Propunere legislativă pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea Corpului 
experţilor şi evaluatorilor tehnici auto din România. (PLx 85/2015) 

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

11. Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul 
asistenţei sociale. (PLx 203/2015) 

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

12. Propunere legislativă pentru modificarea art.3, alin.1, lit.b din Ordonanţa 
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe 
reţeaua de drumuri naţionale din România. (PLx 216/2015) 

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

13. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor. (PLx 278/2015) 

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

14. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a 
produselor procesate din cereale. (PLx 276/2015) 

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

15. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea 
Programului Naţional de Dezvoltare a Turismului "Schi în România ". (PLx 274/2015) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate 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 23 aprilie 2015, au fost absenţi următorii deputaţi: Erdei-Dolóczki István, 
Horga Vasile, Merka Adrian-Miroslav. 
 În ziua 21 aprilie 2015 domnul deputat Vlădoiu Aurel a fost înlocuit de domnul 
deputat Suciu Daniel. 
 În ziua 21 aprilie 2015 domnul deputat Roman Gheorghe a fost înlocuit de domnul 
deputat Tiuch Cătălin. 
 În ziua 21 aprilie 2015 domnul deputat Manda Iulian Claudiu a fost înlocuit de 
domnul deputat Iacoban Sorin Avram. 
 În ziua 21 aprilie 2015 domnul deputat Horga Vasile a fost înlocuit de doamna 
deputat Grecea Maria. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 

 
Şef cabinet 

                                                                                                        Dicu Ana-Cristina 
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