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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  17 şi 18 sepembrie 2014 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 17 şi 
18 sepembrie 2014: 
 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 
 

I. FOND 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
 
 

1. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori. (PLx 337/2014)– Raport comun cu 
Comisia juridica  

AMÂNAT 
2. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. (PLx 345/2014) – Raport 
comun cu Comisia juridica  

AMÂNAT 
3. Proiect de Lege privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând 

comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă. (PLx 73/2014) – 
Retrimitere de la Plen, Raport comun suplimentar cu Comisia pentru munca 

 În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui raport comun suplimentar favorabil,  in forma adoptată de Senat.     
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4. Propunere legislativă privind amânarea executării silite a persoanelor fizice 

care au accesat credite în franci elveţieni. (PLx 287/2014) – Raport  
AMÂNAT  

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 
privind finanţele publice locale. (PLx 298/2014) – Raport  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 
raport de respingere.     

6. Propunere legislativă privind amânarea la plată a obligaţiilor fiscale datorate de 
operatorii economici care nu încasează creanţele la termenul de scadenţă de la instituţiile 
publice. (PLx 299/2014) – Raport  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 
raport de respingere.     

7. Proiect de Lege privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional 
al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident 
Response and Security Teams - FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer 
(T1) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din domeniul Cercetării şi al 
Educaţiei (Trans-European Research and Education Network Association - TERENA) în 
scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate 
Cibernetică, CERT-RO la aceste două organisme non-guvernamentale. (PLx 346/2014) 
– Raport  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui raport favorabil, in forma prezentată de Guvern .     

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor 
operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-
bugetare. (PLx 365/2014) – Raport  

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

nr.28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale. 
(PLx 367/2014) – Raport  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui raport favorabil, in forma adoptată de Senat.     

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.29/2014 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 368/2014) – Raport  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui raport favorabil, in forma adoptată de Senat.     

11. Propunere legislativă pentru modificarea punctului 3 litera a), de la Anexa 1 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale. (PLx 301/2014) – Raport  



În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui raport de respingere.     

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.17/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2011 privind stabilirea cadrului institutional şi autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu 
efect de sera atribuite României la nivelul Uniunii Europene. (PLx 364/2014) – Raport 
comun cu Comisia pentru Administratie si Comisia pentru Mediu 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui raport preliminar favorabil,cu un amendament admis.  

13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. (PLx 16/2014) – Raport  

AMÂNAT           
 14. Proiect de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 
privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. (PLx 370/2014) – Raport 
comun cu Comisia Juridica  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui raport preliminar favorabil,cu un amendament admis.     

15. Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de 
familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă.        
(PLx 381/2014) – Raport comun cu Comisia pentru Sanatate 

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

nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. (PLx 333/2013) – Raport  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui raport favorabil cu amendamente admise.     

 
 

 II. AVIZE 
 

17.   Propunere legislativă pentru stimularea înfiinţării microîntreprinderilor de 
către cetăţenii români cu rezidenţă într-o ţară străină, care îşi restabilesc rezidenţa pe 
teritoriul României. (PLx 313/2014)  

AMÂNAT 
18. Propunere legislativă privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului, 

aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, închiriate asociaţiilor 
sau fundaţiilor. (PLx 306/2014)   

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz negativ. 



19. Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie. (PLx 321/2014)   

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz negativ. 

20. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(8) din Legea nr.220 din 27 
octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie. (PLx 322/2014)   

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz negativ. 

21. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi 
pentru modificarea unor acte normative. (PLx 352/2014)   

AMÂNAT 
22. Proiect de Lege pentru ratificarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale 

între Guvernul României şi Guvernul Quebecului, semnată la Quebec, la 19 noiembrie 
2013.   (PLx 355/2014)   

AMÂNAT 
23. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.260 din 4 

noiembrie 2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren şi inundaţiilor. (PLx 383/2014)   

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea 
unui aviz negativ. 

24. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat ", pentru schimbarea regimului juridic 
al unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative. (PLx 393/2014)   

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

25. Propunere legislativă privind promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole 
mici şi mijlocii. (PLx 384/2014)   

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi, 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 

PDL 

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 PDL 

14 Diaconu Adrian-Nicolae PSD 

15 Doboş Anton PNL 

16 Dobre Mircea-Titus PSD 



17 Dragomir Gheorghe PNL 

18 Dumitru Ioana-Jenica PSD 

19 Erdei-Dolóczki István UDMR 

20 Hărău Eleonora-Carmen PNL 

21 Horga Vasile PNL 

22 Hulea Ioan PSD 

23 
Iacob-Ridzi Monica- 
Maria 

PP -  DD 

24 Ialomiţianu Gheorghe PDL 

25 Ignat Miron Minoritățile naționale 

26 Merka Adrian-Miroslav Minoritățile Naționale 

27 Mocanu Adrian PSD 

28 Negruţ Cornelia PC - PLR 

29 Pardău Dumitru PNL 

30 Petrescu Petre PSD 

31 Petric Octavian PSD 

32 Popeangă Vasile PSD 

33 Roman Gheorghe PSD 

34 Stoica Ștefan-Bucur PDL 

35 Vlădoiu Aurel PSD 

 



  
 În ziua de 17 septembrie 2014 au fost absenţi următorii deputaţi: Chiţoiu Daniel, 
Cristea Aurelia, Hărău Eleonora Carmen, Negruţ Cornelia, Horga Vasile. 
 În ziua de 18 septembrie 2014 au fost absenţi următorii deputaţi: Birchall Ana,  
Chiţoiu Daniel, Cristea Aurelia, Hărău Eleonora Carmen, Negruţ Cornelia, Horga 
Vasile. 
  
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 
 
 

 
Şef cabinet 

                                                                                                        Dicu Ana-Cristina 


	SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI

