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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  19 și 21 Mai 2015 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 19 și 
21 Mai 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. 10/2015 pentru 

organizarea Loteriei bonurilor fiscale. (PLx 250/2015) – Raport suplimentar - 
retrimitere plen 

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

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2015 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. (PLx 283/2015) – 
Raport 

AMÂNAT 
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II. DIRECTIVE, REGULAMENTE, 
COMUNICĂRI, NORME, DECIZII 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 
 
3. 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 fond 

În urma examinării, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 
proiect de opinie.                                    

4. BPI-37/E-s - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN ȘI CONSILIU privind transparenţa fiscală în scopul combaterii evaziunii 
fiscale licite și ilicite. COM(2015)136. (6/E/23.03.2015) – Examinare fond 

În urma examinării, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 
proiect de opinie.                                    

5. BPI-21/E - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ ȘI EUROGROUP 
Semestrul european 2015: evaluarea provocărilor în materie de creștere, prevenirea și 
corectarea dezechilibrelor macroeconomice și rezultatele bilanţurilor aprofundate în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 1176/2011. COM(2015)135. (13.05.2015) – 
Examinare fond   

În urma examinării, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 
proiect de opinie.                                    

 
III. AVIZE 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 
 

6. Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii 
instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale. (PLx 541/2014)  

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

7. Proiectul Legii de completare a Legii nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-
martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, 
precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987. (PLx 513/2014) 

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

8. Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Naţional pentru Evaluare, Formare Profesională şi Autorizarea Interpreţilor în Limbaj 
Mimico-gestual din România. (PLx 397/2014) 



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

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice. (PLx 580/2014) 

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

10. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice.   (PLx 184/2015) 

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 şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.                
(PLx 94/2015) 

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

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii. (PLx 87/2015) 

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

13. Propunere legislativă pentru abrogarea art. 95 alin. (6), lit. k) din Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei. (PLx 145/2015) 

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

14. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonantei nr.89 din 29 august 2000 
privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea înscrierilor în Arhiva 
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. (PLx 160/2015) 

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 zilele de 19 și 21 Mai 2015, a fost absent domnul deputat: Doboș Anton. 
  
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 

 
Şef cabinet 

                                                                                                        Dicu Ana-Cristina 
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