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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  08, 09, 10 şi 11  decembrie 2014 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 08, 09, 
10 şi 11  decembrie 2014: 
 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 
 
 

I. FOND 
 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
 
 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal. (PLx 511/2014)– Raport  

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

2. Propunere legislativă pentru modificarea art.257 lit.i) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal. (PLx 502/2014) – Raport  

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

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale art.74 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal. (PLx 388/2014) – Raport  
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AMÂNAT 
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale art.74 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal. (PLx 45/2014) – Raport  

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

5. Proiect de Lege pentru modificarea art.251 alin.(8) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal. (PLx 543/2013) – Raport  

AMANAT 
6. Proiect de Lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 

acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (PLx 105/2013) – Raport  
AMANAT 
7. 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  

AMANAT 
8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile 
de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.297/2004 privind piaţa de capital. (PLx 458/2012) – Raport  

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

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe. (PLx 380/2014)  

 
II. AVIZE 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe. (PLx 380/2014)  

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

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice. (PLx 507/2014) 

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

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.307/2006 
privind apărarea împotriva incendiilor. (PLx 517/2014) 



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

12. Propunere legislativă privind înfiinţarea la nivelul administraţiei publice 
locale din comune şi oraşe a compartimentului de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale. (PLx 518/2014) 

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

13. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.159 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (PLx 519/2014) 

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

14. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.85 din Legea 
nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap. (PLx 524/2014) 

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

15. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice. (PLx 528/2014) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate 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 

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 

PSD 

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 Vlădoiu Aurel PSD 

 
  
 În zilele de 08, 09, 10 şi 11  decembrie 2014 au fost absenţi următorii deputaţi: 
Birchall Ana, Chiţoiu Daniel, Diaconu Adrian-Nicolae. 
  
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 

 
Şef cabinet 

                                                                                                        Dicu Ana-Cristina 
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