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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de 20 și 22 octombrie 2015 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 20 și 
22 octombrie 2015: 
 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 

I. FOND 
 

Comisia a dezbătut următoarele:  
 
1. Proiect de Lege privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adiţional, 

semnat la Chişinău la 27 august 2015, între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Moldova la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind 
implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor 
financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România 
Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modficat 
prin cele trei Protocoale adiţionale, precum şi pentru ratificarea celui de-al cincilea 
Protocol adiţional semnat la Bucureşti la 23 septembrie 2015 şi la Chişinău la 24 
septembrie 2015, între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind 
implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor 
financiar nerambursabil în valoare de 100 miloane de euro acordat de România 
Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat 
prin cele patru Protocoale adiţionale. (PLx 635/2015)  – Raport  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport de adoptare, în forma adoptată de Senat. 
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2. Proiect de Lege privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare. (PLx 608/2015)     
– Raport  

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

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2015 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2015 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri. (PLx 628/2015)   
– Raport  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport de adoptare, în forma adoptată de Senat. 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.34/2015 privind 
aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Comitetul pentru 
Investiţii sesiune lărgită din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile international interguvernamentale la 
care România este parte. (PLx 629/2015)   – Raport  

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

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare. (PLx 655/2015)   
– Raport comun cu Comisia pentru Muncă 

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

 
 

II. DIRECTIVE, REGULAMENTE, 
COMUNICĂRI, NORME, DECIZII 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 
 
5. BPI-78/E - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN ȘI CONSILIU Lucrând împreună pentru locuri de muncă și creștere 
economică: Rolul băncilor naţionale de promovare (BNP) în sprijinirea Planului de 
investiţii pentru Europa. COM(2015)361. (15/E/03.09.2015) – Examinare Fond 

AMÂNAT 
 
 
 
 



III. AVIZE 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/2008 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali. (PLx 423/2014)  

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

7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali. (PLx 542/2015) 

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

8. Proiect de Lege pentru condamnarea totalitarismului comunist şi pentru 
cultivarea memoriei naţionale antitotalitare.  (PLx 617/2015) 

AMÂNAT  
9. Proiect de Lege privind modificarea art.2 din Legea nr.92/2002 pentru 

aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al 
Colegiului Europei şi a plăţii cotizaţiei anuale. (PLx 631/2015) 

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 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 20 octombrie 2015, au fost absenți următorii deputați: Paul Maria-
Andreea, Horga Vasile. 
 În ziua de 22 octombrie 2015, au fost absenți următorii deputați: Paul Maria-
Andreea, Erdei-Dolóczki István, Horga Vasile. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 

 
Şef cabinet 

                                                                                                        Dicu Ana-Cristina 


	SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI

