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Parlamentul  României 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

  
din zilele de 11, 12 și 13 aprilie 2017 

 
 

În zilele de 11, 12 și 13 aprilie 2017, activitatea Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci a constat în avizarea unor proiecte de Legi/propuneri legislative; 
documentare și soluționarea unor probleme repartizate comisiilor. 

 
I. Astfel, Comisia a dezbătut pe Fond și  a avizat următoarele proiecte de 

Lege/propuneri legislative aferente legislației naționale: 
 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.53/2016 pentru modificarea şi completarea art.14 din Ordonanţa Guvernului 
nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici 
ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. (PLx 495/2016) 
– Raport retrimitere Plen 

AMÂNAT 
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal. (PLx 349/2016) – Raport  
În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 

hotărât cu unanimitate de voturi, să propună  Plenului Camerei Deputaților 
raportul de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu amendamente admise.  

3. Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.209/2015 privind 
anularea unor obligaţii fiscale. (PLx 63/2017) – Raport  
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În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaților un 
raport de respingere a proiectului de Lege pentru modificarea art.2 din Legea 
nr.209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale. 

4. Propunere legislativă pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice. (PLx 484/2016) – Aviz pentru Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială  

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

5. Proiect de Lege pentru Mamele Eroine privind indemnizaţia viageră 
pentru mamele care au născut şi crescut 3 copii sau mai mult de 3 copii. (PLx 
486/2016) – Aviz pentru Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

6. Propunere legislativă privind protejarea şi sprijinirea familiilor afectate de 
emisiunile de pulberi, gaze şi vapori provenite de la fostele fabrici, uzine şi 
întreprinderi din raza municipiului Turda. (PLx 488/2016) – Aviz pentru Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate 
de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

7. Proiect de Lege pentru modificarea art. 57 alin. (1) din Legea minelor nr. 
85/2003. (PLx 525/2016) – Aviz pentru Comisia pentru industrii şi servicii și 
Comisia  pentru mediu şi echilibru ecologic 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice. (PLx 32/2017) – Aviz pentru Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială  

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate 
de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănăţii. (PLx 45/2017) – Aviz pentru Comisia pentru 
sănătate şi familie 

AMÂNAT 
10. Proiect de Lege privind tichetele de bicicletă. (PLx 94/2017) – Aviz 

pentru Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 AMÂNAT 
11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2015 
privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în 
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baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între 
municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea 
valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a 
programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de 
atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată. (PLx 
144/2017) – Aviz pentru Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.15/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2015 
privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din 
industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 
(PLx 159/2017) – Aviz pentru Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională 

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

nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii. (PLx 
164/2017) – Aviz pentru Comisia pentru industrii şi servicii 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate 
de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

 
II. De asemenea, Comisia a examinat următoarele documente transmise 

de instituțiile UE: 
 
14. BPI-4/E - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN 
ȘI COMITETUL REGIUNILOR INVESTIȚIA ÎN TINERII EUROPEI. 
COM(2016)940. (1/E/27.02.2017) – Examinare pe Fond – Document de 
consultare nelegislativ  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor 
prezenţi la dezbateri, a hotărât întocmirea unui proiect de opinie favorabil. 
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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci are următoarea componenţă : 
 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Grupul parlamentar 

1 Badea Leonardo 
-președinte PSD 

2 Huțucă Bogdan-Iulian 
-vicepreședinte PNL 

3 Lazăr Sorin 
-vicepreședinte PSD 

4 Nosa Iuliu 
-vicepreședinte PSD 

5 Pirtea Marilen-Gabriel 
-secretar PNL 

6 Pop Andrei  
-secretar PSD 

7 Bran Ioana PSD 

8 Budăi Marius-Constantin PSD 

9 Chichirău Cosette-Paula USR 

10 Cocoș Vasile PSD 

11 Dobre Mircea-Titus PSD 

12 Erdei-Dolóczki István UDMR 

13 Firczak Iulius Marian Minoritățile Naționale 

14 Heiuș Lucian-Ovidiu PNL 

15 Iancu Marius-Ionel PSD 
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16 Ignat Miron Minoritățile Naționale 

17 Leoreanu Laurențiu-Dan PNL 

18 Matei Călin-Vasile-Andrei PSD 

19 Năsui Claudiu-Iulius-Gavril USR 

20 Neagu Nicolae PNL 

21 Sighiartău Robert-Ionatan PNL 

22 Ștefan Viorel PSD 

23 Todoran Adrian-Mihăiță PMP 

24 Vîlceanu Dan PNL 

25 Vosganian Varujan ALDE 

  
În ziua de 11 aprilie 2017, doamna deputat Chichirău Cosette-Paula, a fost 

înlocuită de doamna deputat Cristina Prună, iar domnul deputat Dobre Mircea-
Titus, a fost înlocuit de domnul deputat Pau Radu Adrian. Domnul deputat Ștefan 
Viorel a fost absent. 

În ziua de 12 aprilie 2017, domnul deputat Dobre Mircea-Titus, a fost 
înlocuit de domnul deputat Pau Radu Adrian. Doamna deputat Chichirău Cosette-
Paula a fost absentă.  

În ziua de 13 aprilie 2017, domnul deputat Dobre Mircea-Titus, a fost 
înlocuit de domnul deputat Pau Radu Adrian. Următorii deputați au fost absenți: 
Chichirău Cosette-Paula și Erdei-Dolóczki István. 

 
PREŞEDINTE, 

Leonardo BADEA    
                      

Șef Cabinet 
                                                                                                                                Nistor Alexandra 
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