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Parlamentul  României 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

  
din zilele de 19, 20 și 22 iunie 2017 

 
  

 
În  zilele de 19, 20 și 22 iunie 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. 

 
Astfel, în ziua de 19 iunie 2017, membrii Comisiei au avut activitate de 

documentare în vederea soluționării problemelor repartizate comisiei. 
 
În ziua de 20 iunie 2017, Comisia a dezbătut pe fond și  a avizat 

următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative aferente legislației naționale: 
 

1. Proiect de Lege privind adoptarea de măsuri specifice în vederea 
dezvoltării comunităţilor sărace. (PLx 93/2014) – Raport comun cu Comisia pentru 
administrație publică şi amenajarea teritoriului       

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu majoritate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților  un 
raport comun de respingere a proiectului de Lege privind adoptarea de măsuri 
specifice în vederea dezvoltării comunităţilor sărace. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.94/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. (PLx 184/2017) –Raport  

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților un 
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raport de respingere a propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.94/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. 

3. Propunere legislativă pentru completarea art.190 şi 1901 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (PLx 222/2017) – Aviz pentru 
Comisia pentru sănătate şi familie 

AMÂNAT 
4. Proiect de Lege pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 

energiei produsă din sursele regenerabile biomasă, biogaz şi energie geotermală. 
(PLx 44/2017) – Aviz pentru Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia pentru 
mediu şi echilibru ecologic 

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

5. 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 și Comisia 
pentru transporturi şi infrastructură 

AMÂNAT 
6. Propunere legislativă privind măsurile de prevenire şi control a 

tuberculozei. (PLx 470/2016) – Aviz pentru Comisia pentru sănătate şi familie 
AMÂNAT 
7. Proiect de Lege privind Statutul personalului profesionist operativ de 

intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de 
Ambulanţă Bucureşti-Ilfov. (PLx 355/2016) – Aviz pentru Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială și Comisia pentru sănătate şi familie 

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

nr.32/2017 pentru modificarea Legii nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul 
asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii. (PLx 215/2017) – 
Aviz pentru Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

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

9. Proiect de Lege privind abrogarea alin.(1) al art.7, alin.(1) al art.11 şi 
alin.(5) al art.20 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România. (PLx 220/2017) – Aviz pentru 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

AMÂNAT 
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10. Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice. (PLx 226/2017) – Aviz pentru Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare, Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

AMÂNAT 
11. Analiza petiție primită la Comisie.  
 
În ziua de 22 iunie 2017, membrii Comisiei au avut activitate de 

documentare în vederea soluționării problemelor repartizate comisiei. 
 
 
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 
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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 

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 19 iunie 2017, domnul deputat Dobre Mircea-Titus, a fost înlocuit 

de domnul deputat Pau Radu Adrian. Domnul deputat Ștefan Viorel a fost absent. 
În ziua de 20 iunie 2017, domnul deputat Dobre Mircea-Titus, a fost înlocuit 

de domnul deputat Pau Radu Adrian. Următorii deputați au fost absenți: Ștefan 
Viorel și Todoran Adrian-Mihăiță. 
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În ziua de 22 iunie 2017, domnul deputat Dobre Mircea-Titus, a fost înlocuit 
de domnul deputat Pau Radu Adrian. Următorii deputați au fost absenți: Chichirău 
Cosette-Paula, Erdei-Dolóczki István, Năsui Claudiu-Iulius-Gavril, Ștefan Viorel 
și Todoran Adrian-Mihăiță. 
 
  
 

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA     

 
 

Șef cabinet 
                                                                                                                                Alexandra Nistor  
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