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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 05 și 
07 aprilie 2016: 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 

I. FOND 
 

Comisia a dezbătut următoarele:  
 
1. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere 
Financiară. (PLx 21/2016) – Raport  

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

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri bugetare. (PLx 740/2015)   – Raport  

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

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor 
externe nerambursabile. (PLx 646/2015) – Raport  suplimentar preliminar pentru 
Comisia pentru Mediu Retrimitere Plen 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport comun suplimentar de adoptare cu 
amendamente admise. 
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4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020. (PLx 715/2015)   – Raport  suplimentar Retrimitere  Plen 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport suplimentar de adoptare cu amendamente. 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.59/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
gestionării financiare a fondurilor europene. (PLx 49/2016)   – Raport  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport de adoptare , în forma adoptată de Senat.  

6. Proiect de Lege pentru abrogarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.               
(PLx 616/2015)   – Raport  suplimentar Retrimitere  Plen 

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

7. Proiect de Lege pentru abrogarea art.52 din Legea nr.93/2009 privind 
instituţiile financiare nebancare. (PLx 891/2015)   – Raport  

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

8. Proiect de Lege privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a 
Convenţiei din 5 iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind înfiinţarea unei Uniuni 
Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale, precum şi a Protocolului de la 
Bruxelles din 16 decembrie 1949, prin care se modifică Convenţia privind înfiinţarea 
Uniunii Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890.                 
(PLx 54/2016)   – Raport  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport de adoptare, în forma prezentată de 
Guvern. 

9. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală. (PLx 350/2015)   – Raport suplimentar, Retrimitere 
Plen 

AMÂNAT 
II. DIRECTIVE, REGULAMENTE, 
COMUNICĂRI, NORME, DECIZII 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 
10. DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI. Raportul de țară 

al României pentru 2016. Inclusiv un bilanț aprofundat privind prevenirea și corectarea 
dezechilibrelor macroeconomice. SWD(2016)91–  Examinare Fond 

În urma examinării, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui  proiect de opinie. 



 
 

III. AVIZE 
 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
 
 

11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru 
Victoria Revoluţiei Române din Decembrie1989 şi pentru revolta muncitorească 
anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004.   (PLx 721/2015)  

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

12. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema ţării şi 
sigiliul statului.   (PLx 30/2016) 

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

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a 
clădirilor. (PLx 59/2016) 

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

14. Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.147/2000 privind 
reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern şi pentru completarea art.23 
din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap. (PLx 61/2016) 

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

15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr.2/2013 privind unele 
măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în 
aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă. (PLx 67/2016) 

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

16. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.11 alin.(1), art.20 alin.(5) şi 
art.27 alin.(1) 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 68/2016) 

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 
Donţu Mihai Aurel 
-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 Dumitru Ioana-Jenica Grupul Progresist 



17 Erdei-Dolóczki István UDMR 

18 Gheorghe Florin Grupul Progresist 

19 Hărău Eleonora-Carmen PNL 

20 Horga Vasile PNL 

21 Hulea Ioan Grupul Progresist 

22 Ialomiţianu Gheorghe PNL 

23 Ignat Miron Minoritățile naționale 

24 Merka Adrian-Miroslav Minoritățile Naționale 

25 Mocanu Adrian Neafiliat 

26 Negruţ Cornelia ALDE 

27 Niculae Aurel Grupul Progresist 

28 Niță Emil PSD 

29 Pardău Dumitru PNL 

30 Petric Octavian PSD 

31 Popeangă Vasile Neafiliat 

32 Roman Gheorghe PNL 

33 Tiuch Cătălin PSD 

 
 În ziua de 05 aprilie 2016, au fost absenți domnii deputați: Manda Iulian-Claudiu, 
Donţu Mihai Aurel. 
 În ziua de 05 aprilie 2016, domnul deputat Manda Iulian Claudiu a fost înlocuit de 
doamna deputat Podaşcă Gabriela. 



 În ziua de 07 aprilie 2016, au fost absenți domnii deputați: Donţu Mihai Aurel, 
Erdei-Dolóczki István, Merka Adrian-Miroslav. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 
 
 

Şef cabinet 
                                                                                                        Dicu Ana-Cristina 


	SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI

