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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de 03 și 05 noiembrie 2015 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 03 și 
05 noiembrie 2015: 
 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 

I. FOND 
 

Comisia a dezbătut următoarele:  
 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2014 pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea 
persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni 
C.E.C -S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme. (PLx 57/2015)  – Raport 
preliminar pentru Comisia Juridică 

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

2. Proiect de Lege pentru abrogarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.              
(PLx 616/2015)     – Raport  

AMÂNAT 
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2015 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte 
normative. (PLx 647/2015)   – Raport  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente. 
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4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.26/2015 pentru completarea art.12 din Ordonanţa 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. (PLx 654/2015)   – Raport comun cu Comisia 
pentru Munca 

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

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2015 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe 
nerambursabile. (PLx 687/2015)   – Raport  

AMÂNAT 
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.38/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenţă. (PLx 664/2015) – 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. 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2015 privind 
modificarea art.XV alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare.           
(PLx 684/2015)   – 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. 

8. Proiect de Lege pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internationale 
interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii 
corizaţiei anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizaţiei 
Aviaţiei Civile Internaţionale. (PLx 692/2015)   – 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. 

9. Propunere legislativă privind reducerea evaziunii fiscale prin măsuri de 
stimulare a cumpărărilor. (PLx 704/2015)   – Raport preliminar pentru Comisia pentru 
Industrii 

AMÂNAT 
10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Societăţii 
"Complexul Energetic Hunedoara " - S.A.. (PLx 639/2015)   – 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, în forma adoptată 
de Senat. 



11. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.9 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii de Supreveghere Financiară. (PLx 600/2015)   – Raport preliminar pentru 
Comisia Economica 

AMÂNAT 
 

 
II. DIRECTIVE, REGULAMENTE, 
COMUNICĂRI, NORME, DECIZII 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 
 
12. BPI-158/E - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR Plan de acţiune privind edificarea unei Uniuni a pieţelor 
de capital. COM(2015)468. (21/E/21.10.2015) – Examinare Fond 

AMÂNAT 
13. BPI-162/E/ - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de stabilire a unor norme comune privind 
securitizarea și de creare a unui cadru european pentru o securitizare simplă, 
transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 
2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012. 
COM(2015)472. (22/E/21.10.2015) – Examinare Fond 

AMÂNAT 
14. BPI-163/E/ - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 
privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit și firmele de investiţii. 
COM(2015)473. (22/E/21.10.2015) – Examinare Fond 

AMÂNAT 
 
 
 
 

III. AVIZE 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
 

15. Proiect de Lege privind primul loc de muncă. (PLx 648/2015)  
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.33/2015 pentru 
modificarea alin.(1) al art.1 din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a 
personalului care gestionează fonduri comunitare. (PLx 661/2015) 

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

17. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat.  (PLx 666/2015) 

AMÂNAT  
18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.284/2010 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. (PLx 708/2015) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz negativ. 
19. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.35/2015 privind 

reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea 
sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi 
raportarea preţurilor acestora. (PLx 662/2015) 

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 03 noiembrie 2015, a fost absent domnul deputat: Ignat Miron. 
 În ziua de 05 noiembrie 2015, au fost absenți următorii deputați: Dobre Mircea-
Titus, Erdei-Dolóczki István, Ignat Miron, Merka Adrian-Miroslav . 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 

 
Şef cabinet 

                                                                                                        Dicu Ana-Cristina 


	SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI

