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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

 
din zilele de 10, 11, 12 și 13 octombrie 2016 

 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 10, 11, 
12 și 13 octombrie 2016: 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 
 

I. FOND 
 
 

Comisia a dezbătut următoarele:  
1. Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă nr.193/2002 

privind introducerea sistemelor moderne de plată. (PLx 744/2015) – Cerere de 
reexaminare la cererea presedintelui Romaniei. 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport de admitere a Legii pentru modificarea 
și completarea Ordonanței de Urgență nr 193/2002 privind introducerea sistemelor 
moderne de plată, cu amendamentele de tehnică legislativă admise.  

2. Proiect de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de 
construcţia infrastructurii de transport. (PLx 575/2009) – Raport comun cu Comisia 
Juridica.   

AMÂNAT 
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2005 

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general. (PLx 363/2016) – Raport preliminar pentru Comisia 
Juridica. 

AMÂNAT 
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4. Proiect de Lege privind completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de 
întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii 
serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea 
Uniunii Europene. (PLx 377/2016) – Raport  

AMÂNAT 
5. Propunere Propunere legislativă de completare a Ordonanţei de urgenţă 

nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi 
completările ulterioare. (PLx 381/2016) – Raport  

AMÂNAT 
6. Proiect de Lege privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate. 

(PLx 401/2016) – Raport preliminar pentru Comisia juridica 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport preliminar de admitere, în forma 
adoptată de Senat.  

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2006 
privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau 
acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor 
representative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei 
prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate. (PLx 
412/2016) – Raport  

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

 
 

 
II. DIRECTIVE, REGULAMENTE, 
COMUNICĂRI, NORME, DECIZII 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 
8. BPI-350/E- COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL 
ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Uniunea 
pieţelor de capital- Accelerarea reformelor. COM(2016)601. (18/E/27.09.2016) – 
Examinare pe Fond Document de consultare nelegislativ 

AMÂNAT 
 

III. AVIZE 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
9. Proiect de Lege privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.81/1999 pentru 

aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa 



Europeană Permanentă de Probaţiune, a art.12 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a 
unor contribuţii la organisme international, precum şi pentru completarea anexei nr.1 la 
Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
international interguvernamentale la care România este parte. (PLx 369/2016) 

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

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din 
România.   (PLx 374/2016)  

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

11. Proiect de Lege privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi 
asistenţă umanitară.   (PLx 389/2016)  

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

12. Proiect de Lege privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul 
feroviar unic european.   (PLx 391/2016)  

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

13. Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor 
imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei 
Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea 
situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele 
situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative.   (PLx 393/2016)  

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

14. Proiect de Lege privind declararea zilei de 9 mai - Ziua Proclamării 
Independenţei României, ca zi de sărbătoare naţională.   (PLx 394/2016)  

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

15. Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.43/ 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor 
de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor.   (PLx 395/2016)  

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.27/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind 
serviciile poştale.   (PLx 399/2016)  



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

17. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile 
instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din 
motive etnice.   (PLx 403/2016)  

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

18. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.51 din 08.03.2006 privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice.   (PLx 408/2016)  

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

19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.92 din 10 
aprilie 2007 privind serviciile de transport public local.   (PLx 409/2016)  

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 Horga Vasile 
-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 Erdei-Dolóczki István UDMR 

17 Gheorghe Florin PSD 

18 Hărău Eleonora-Carmen PNL 

19 Hulea Ioan UNPR 

20 Ialomiţianu Gheorghe PNL 

21 Ignat Miron Minoritățile Naționale 

22 Merka Adrian-Miroslav Minoritățile Naționale 

23 Mocanu Adrian UNPR 

24 Negruţ Cornelia ALDE 

25 Niță Emil PSD 

26 Pardău Dumitru PNL 

27 Petric Octavian PSD 

28 Popeangă Vasile PNL 



29 Tiuch Cătălin PSD 

 
 În ziua de 10 octombrie 2016, domnul deputat Manda Iulian-Claudiu, a fost 
înlocuit de domnul deputat Călin Ion, doamna deputat Birchall Ana, a fost înlocuită de 
doamna deputat Intotero Natalia Elena și domnul deputat Tiuch Cătălin, a fost înlocuit 
de domnul deputat Suciu Vasile Daniel.  
 În ziua de 11 octombrie 2016, au fost absenți următorii deputați: Birchall Ana 
(delegație), Merka Adrian-Miroslav și Tiuch Cătălin (delegație). 
 În ziua de 12 octombrie 2016, au fost absenți următorii deputați: Birchall Ana 
(delegație), Erdei-Dolóczki István, Merka Adrian-Miroslav și Tiuch Cătălin (delegație). 
 În ziua de 13 octombrie 2016, au fost absenți următorii deputați: Birchall Ana 
(delegație), Erdei-Dolóczki István, Merka Adrian-Miroslav și Tiuch Cătălin (delegație). 
  

 
 

 
PREŞEDINTE, 
Viorel ŞTEFAN 

 
 
 

         Șef Cabinet 
                                                                                                                                    Nistor Alexandra 
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