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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

  
din zilele de 21, 22 și 23 februarie 2017 

 
 

În zilele de 21, 22 și 23 februarie 2017, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
şi-a desfăşurat lucrările și a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 

 
 

I. FOND 
 
 

Comisia a dezbătut următoarele:  
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 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 completrea 
Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital (Plx 30/2017) – Raport  

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au hotărât 
cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și 
adoptare proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 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 completrea 
Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital, în forma adoptată de Senat. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2016 pentru 
modificarea şi completarea art.2 din Legea nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul 
de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA 
aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea 
poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi 
consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea 
accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de 
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populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018 , implementat de 
Fundaţia Romanian Angel Appeal. (Plx 58/2017) – Raport preliminar pentru Comisia 
pentru sănătate şi familie   

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au hotărât 
cu unanimitate de voturi, să trimită Comisiei pentru sănătate şi familie un raport 
preliminar de adoptare pentru proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.16/2016 pentru modificarea şi completarea art.2 din Legea nr.54/2016 
privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor 
necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul 
Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea 
sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente 
la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi 
abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 
martie 2018 , implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal, în forma adoptată de 
Senat. 

3. Proiect de Lege pentru modificarea articolului 502 din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal. (Plx 516/2016) – Raport 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au hotărât 
cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților raportul de 
respingere al proiectului de Lege pentru modificarea articolului 502 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.46/2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. (Plx 420/2016) – 
Raport  

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților spre 
dezbatere și adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.46/2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
un amendament admis. 

5. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) a articolului 502 din 
Codul Fiscal (Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal). (Plx 459/2016) – Raport 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților un raport de 
respingere a propunerii legislative pentru modificarea alineatului (1) a articolului 502 
din Codul Fiscal (Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal). 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.37/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora. (Plx 504/2016) – Raport preliminar pentru Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

AMÂNAT 



7. Proiect de Lege privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar 
naţional. (Plx 810/2015) – Raport de reexaminare la solicitarea Presedintelui Romaniei  

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
dezbătut cererea de reexaminare, varianta legii adoptată de Senat şi au hotărât adoptarea 
parțială a cererii făcute de Președintele României. Faţă de cele prezentate, membrii 
comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor 
spre dezbatere si adoptare Legea privind supravegherea macroprudentiala a 
sistemului financiar național, cu un amendament admis. 

8. Proiect de Lege privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de 
piaţă. (Plx 422/2016) – Raport 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților spre 
dezbatere și adoptare proiectul de Lege privind emitenţii de instrumente financiare şi 
operaţiuni de piaţă, cu amendamente admise. 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2013 privind 
stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol 
natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural. (Plx 74/2013) – Raport 
preliminar pentru Comisia pentru industrii şi servicii 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să trimită Comisiei pentru industrii şi servicii un 
raport preliminar de adoptare pentru  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a 
activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului 
natural, în forma adoptată de Senat. 

10. Propunere legislativă pentru taxarea poluării produsă de autovehiculele 
utilizate în România. (Plx 361/2016) – Raport comun preliminar cu Comisia pentru 
transporturi şi infrastructură pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să trimită Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
un raport comun preliminar de respingere pentru propunerea legislativă pentru 
taxarea poluării produsă de autovehiculele utilizate în România. 

11. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art. 3 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. (Plx 313/2016) – 
Raport comun preliminar cu Comisia pentru transporturi şi infrastructură pentru 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să trimită Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
un raport comun preliminar de respingere pentru proiectul de Lege pentru 
modificarea alin.(1) al art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 9/2013 privind 
timbrul de mediu pentru autovehicule. 

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. (Plx 



201/2016) – Raport comun preliminar cu  Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să trimită Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
un raport comun preliminar de respingere pentru propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind 
timbrul de mediu pentru autovehicule. 

13. Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.37 din 7 aprilie 2014 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu 
pentru autovehicule. (Plx 306/2015) – Raport comun cu Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților spre 
dezbatere un raport comun de respingere pentru propunerea legislativă pentru 
abrogarea Legii nr.37 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. 

14. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. (Plx 452/2015) – 
Raport comun cu Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților spre 
dezbatere un raport comun de respingere pentru proiectul de Lege pentru 
modificarea alin.(1) al art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind 
timbrul de mediu pentru autovehicule. 

15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.40/2015 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind 
timbrul de mediu pentru autovehicule. (Plx 630/2015) – Raport comun cu Comisia 
pentru transporturi şi infrastructură 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților spre 
dezbatere un raport comun de respingere pentru proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. 

 
II. AVIZE 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 

16. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. (Plx 
11/2017) – Aviz pentru Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

AMÂNAT 



17. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile 
educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii. (Plx 12/2017) – Aviz pentru 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret 
şi sport 

AMÂNAT 
18. 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 şi imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură 

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

nr.61/2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei şi sportului nr.69/2000. 
(Plx 28/2017) – 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. 

 
 

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 Bârlădeanu Dragoș-Petruț 
-secretar PSD 

6 Pirtea Marilen-Gabriel 
-secretar PNL 

7 Bran Ioana PSD 



8 Budăi Marius-Constantin PSD 

9 Chichirău Cosette-Paula USR 

10 Dobre Mircea-Titus PSD 

11 Erdei-Dolóczki István UDMR 

12 Firczak Iulius Marian Minoritățile Naționale 

13 Heiuș Lucian-Ovidiu PNL 

14 Iancu Marius-Ionel PSD 

15 Ignat Miron Minoritățile Naționale 

16 Leoreanu Laurențiu-Dan PNL 

17 Matei Călin-Vasile-Andrei PSD 

18 Năsui Claudiu-Iulius-Gavril USR 

19 Neagu Nicolae PNL 

20 Pop Andrei PSD 

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 21 februarie 2017, domnul deputat Dobre Mircea-Titus, a fost înlocuit 
de domnul deputat Pau Radu Adrian. Următorii deputați au fost absenți: Pirtea Marilen-
Gabriel, Chichirău Cosette-Paula și Ștefan Viorel. 

În ziua de 22 februarie 2017, domnul deputat Dobre Mircea-Titus, a fost înlocuit 
de domnul deputat Pau Radu Adrian. Următorii deputați au fost absenți: Pirtea Marilen-
Gabriel și Ștefan Viorel. 

În ziua de 23 februarie 2017, domnul deputat Dobre Mircea-Titus, a fost înlocuit 
de domnul deputat Pau Radu Adrian. Următorii deputați au fost absenți: Pirtea Marilen-
Gabriel, Chichirău Cosette-Paula, Erdei-Dolóczki István și Ștefan Viorel. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 

         Șef Cabinet 
                                                                                                                                    Nistor Alexandra 
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