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Parlamentul  României 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

  
din zilele de 13 și 14 septembrie 2017 

 
  

 
În ziua de 13 septembrie 2017, 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.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de 
infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (PLx 128/2017) – Raport 
comun cu Comisia pentru transporturi și infrastructură     

AMÂNAT 
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile 
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. (PLx 511/2016) –
Raport preliminar pentru Comisia juridică, de disciplină și imunități       

AMÂNAT 
3. Proiect de Lege privind modificarea articolului 71 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. 
(PLx 527/2016) – Raport preliminar pentru Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

AMÂNAT 
4. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.235/2010 

pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la 
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olimpiadele şcolare internaţionale. (PLx 242/2017) – Aviz pentru Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

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

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.3, al 
art.1691din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în 
Monitorul Oficial nr.852, din 20 decembrie 2010. (PLx 245/2017) – Aviz pentru 
Comisia pentru muncă și protecție socială 

AMÂNAT 
6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii cadru nr.284/2010 

actualizată la 23 octombrie 2014. (PLx 266/2017) – Aviz pentru Comisia pentru 
muncă și protecție socială 

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

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice. (PLx 267/2017) – Aviz pentru Comisia 
pentru muncă și protecție socială 

AMÂNAT 
8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernulului 

nr.50/2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (PLx 249/2017) – Aviz 
pentru Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

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

9. Propunere legislativă privind măsurile de prevenire şi control a 
tuberculozei. (PLx 470/2016) – Aviz pentru Comisia pentru sănătate şi familie 

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

10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România-S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii 
Rutiere S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative. (PLx 
26/2017) – Aviz pentru Comisia juridică, de disciplină și imunități 

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

 
În ziua de 14 septembrie 2017, membrii Comisiei au avut activitate de 

documentare în vederea soluționării problemelor repartizate comisiei. 
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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci are următoarea componenţă : 
 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Grupul parlamentar 

1 Ștefan Viorel 
-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 Buican Cristian PNL 

10 Chichirău Cosette-Paula USR 

11 Cocoș Vasile PSD 

12 Dobre Mircea-Titus PSD 

13 Erdei-Dolóczki István UDMR 

14 Firczak Iulius Marian Minoritățile Naționale 

15 Heiuș Lucian-Ovidiu PNL 
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16 Iancu Marius-Ionel PSD 

17 Ignat Miron Minoritățile Naționale 

18 Matei Călin-Vasile-Andrei PSD 

19 Năsui Claudiu-Iulius-Gavril USR 

20 Neagu Nicolae PNL 

21 Pau  Radu-Adrian PSD 

22 Sighiartău Robert-Ionatan PNL 

23 Todoran Adrian-Mihăiță PMP 

24 Vîlceanu Dan PNL 

25 Vosganian Varujan ALDE 

  
În ziua de 13 septembrie 2017, următorii deputați au fost absenți: Pirtea 

Marilen-Gabriel, Bran Ioana, Buican Cristian și Dobre Mircea-Titus. 
În ziua de 14 septembrie 2017, următorii deputați au fost absenți: Pirtea 

Marilen-Gabriel, Bran Ioana, Chichirău Cosette-Paula și Dobre Mircea-Titus. 
 

PREŞEDINTE, 
Viorel ȘTEFAN     

 
Șef cabinet 

                                                                                                                                Alexandra Nistor  
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