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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 09 și 
11 februarie 2016: 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 

I. FOND 
 

Comisia a dezbătut următoarele:  
 
1. Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor 

acordate beneficiarilor proveniţi din rândul aparatului auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, din rândul personalului 
diplomatic şi consular, din rândul funcţionarilor publici parlamentari, din rândul 
deputaţilor şi senatorilor, din rândul personalului aeronautic civil navigant profesionist 
din aviaţia civilă şi din cadrul Curţii de Conturi. (PLx 404/2014) – Raport preliminar 
pentru Comisia pentru Munca 

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

2. 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 preliminar pentru 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 prezentată de 
Guvern. 
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3. Proiect de Lege pentru completarea art. 1 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 696/2015)   – Raport 
preliminar pentru Comisia pentru Munca  

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

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2015 privind unele măsuri în domeniul învăţământului. (PLx 888/2015)   – Raport 
preliminar pentru 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 prezentată de 
Guvern. 

5. Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a 
exportului cu finanţare de la bugetul de stat. (PLx 723/2015)   – Raport  

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

nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de 
sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 
produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti. (PLx 889/2015)   – Raport comun cu 
Comisia pentru Sanatate  

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

7. Proiect de Lege pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi 
serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în 
România, prin reforma sistemului de control al tuberculozei şi consolisarea gestionării 
tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic 
şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 
aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal.          
(PLx 895/2015)   – Raport comun cu Comisia pentru Sanatate 

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

8. Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă nr.193/2002 
privind introducerea sistemelor moderne de platăe. (PLx 744/2015)   – Raport  

AMÂNAT 
 
 
 
 



 
 
 
 

II. DIRECTIVE, REGULAMENTE, 
COMUNICĂRI, NORME, DECIZII 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 
 
9. BPI-205/E - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL 
ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA 
EUROPEANĂ DE INVESTIȚII Analiza anuală a creșterii pentru 2016 Consolidarea 
redresării și stimularea convergenţei  . COM (2015)690. (26/E/09.12.2015) – Examinare 
fond 

AMÂNAT 
10. BPI-206/E-s - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de instituire a Programului de sprijin pentru 
reforme structurale pentru perioada 20172020 și de modificare a Regulamentelor (UE) 
nr. 1303/2013 și (UE) nr. 1305/2013. COM (2015)701. (26/E/09.12.2015) – Examinare 
fond 

AMÂNAT 
 
 
 
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 Grupul Progresist 

17 Erdei-Dolóczki István UDMR 

18 Gheorghe Florin Grupul Progresist 

19 Hărău Eleonora-Carmen PNL 

20 Horga Vasile PNL 

21 Hulea Ioan Grupul Progresist 

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 Grupul Progresist 

28 Niță Emil PSD 

29 Pardău Dumitru PNL 

30 Petric Octavian PSD 

31 Popeangă Vasile PSD 

32 Roman Gheorghe PNL 

33 Tiuch Cătălin PSD 

 
 În ziua de 09 februarie 2016, a fost absent domnul deputat: Donțu Mihai Aurel.  
 În ziua de 11 februarie 2016, au fost absenți domnii deputați: Donţu Mihai Aurel, 
Paul Maria-Andreea - delegație. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 
 
 
 
 

Şef cabinet 
                                                                                                        Dicu Ana-Cristina 


	SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI

