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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  12 și 14 Mai 2015 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 12 și 
14 Mai 2015: 
 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
I. FOND 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 

 
1. Lege pentru subvenţionarea revistelor de cultură reprezentative din România. 

(PLx 399/2014) – Reexaminarea Legii la cererea Presedintelui Romaniei Raport comun 
inlocuitor 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport comun înlocuitor, admiterea, în parte, a 
cererii de reexaminare la solicitarea Președintelui României și adoptarea Legii pentru 
subvenţionarea revistelor de cultură reprezentative din România, cu un amendament 
admis. 

2. Proiect de Lege privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
pentru anumite categorii de persoane fizice. (PLx 286/2015) – Raport preliminar pentru 
Comisia pentru Sanatate 

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

3. Propunere legislativă pentru completarea art.33 din Legea nr.312/2004 privind 
Statutul Băncii Naţionale a României. (PLx 256/2015)    – Raport  
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În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport de respingere. 

4. Proiect de Lege pentru completarea art.16 din Legea apiculturii nr. 383/2013. 
(PLx 288/2015) – Raport preliminar pentru Comisia Agricultura 

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

 
II. DIRECTIVE, REGULAMENTE, 
COMUNICĂRI, NORME, DECIZII 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 
 
5. BPI-39/E-s - Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de abrogare a 

Directivei 2003/48/CEE a Consiliului. COM(2015)129. (7/E/30.03.2015) – Examinare 
privind încălcarea principiului subsidiarităţii 

În urma examinării, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 
proces verbal de respectare a principiului subsidiarității.                                    

6. BPI-36/E-s - Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a 
Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informaţii în 
domeniul fiscal. COM(2015)135. (6/E/23.03.2015) – Examinare privind încălcarea 
principiului subsidiarităţii si Examinare Fond   

În urma examinării, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 
proces verbal de respectare a principiului subsidiarității și a unui proiect de opinie.                       

 
III. AVIZE 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 
 

7. Propunere legislativă privind intabularea patrimonială aparţinând unităţilor 
administrative-teritoriale, autorităţilor şi instituţiilor publice. (PLx 260/2015)  

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

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
agriculturii. (PLx 51/2015) 

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

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.56/2012 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare. (PLx 321/2015) 

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



10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/2012 
privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit 
din fonduri publice. (PLx 546/2014) 

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

11. Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.49 / 1991 privind 
acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război.   
(PLx 86/2015) 

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

12. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice. (PLx 127/2015) 

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

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin (2) al art.96 din 
Legea nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturile persoanelor cu 
handicap. (PLx 358/2015) 

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

14. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii. (PLx 314/2015) 

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

15. Proiect de Lege privind medicina şcolară. (PLx 347/2015) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz negativ. 
16. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 49 din Statutul 

personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr.35/1990. 
(PLx 362/2015) 

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

17. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Cehe privind mormintele de război, semnat la Bucureşti la 6 
octombrie 2014. (PLx 395/2015) 

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

18. Proiect de Lege privind instituirea timbrului cultural. (PLx 583/2014) 
AMÂNAT 

19. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.93/2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curţii Europene 
a Drepturilor Omului Moldovan şi alţii împotriva României nr.2 din 12 iulie 2005.    
(PLx 238/2015) 



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

20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor natural nr.123/2012. (PLx 341/2015) 

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

21. Proiect de Lege privind incubatoarelor de afaceri. (PLx 29/2015) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz favorabil. 
22. Propunere legislativă privind siguranţa în unităţile de învăţământ.                 

(PLx 258/2015) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate 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 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 zilele de 12 și 14 Mai 2015, au fost absenți următorii deputați: Chițoiu Daniel. 
Hărău Eleonora-Carmen, Merka Adrian-Miroslav. 
 În ziua de 14 Mai 2015, au fost absenți următorii deputați: Chițoiu Daniel, Hărău 
Eleonora-Carmen, Merka Adrian-Miroslav. 
 În ziua de 12 Mai 2015, domnul deputat Manda Iulian Claudiu a fost înlocuit de 
domnul deputat Suciu Daniel. 
 În ziua de 12 Mai 2015, domnul deputat Popeangă Vasile a fost înlocuit de 
domnul deputat Marcoci Vlad. 
 În ziua de 12 Mai 2015, domnul deputat Roman Gheorghe a fost înlocuit de 
domnul deputat Axente Ioan. 
 În ziua de 12 Mai 2015, domnul deputat Vlădoiu Aurel a fost înlocuit de domnul 
deputat Pâslaru Florin. 
  

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel ŞTEFAN 

 
 

Şef cabinet 
                                                                                                        Dicu Ana-Cristina 
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