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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 06, 07 
şi 08 septembrie 2016: 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 
 

I. FOND 
 
 

Comisia a dezbătut următoarele:  
1. Proiect de Lege pentru modificarea art.138 din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal. (PLx 286/2016) – Raport preliminar pentru Comisia Juridica   
AMÂNAT 
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.136/1995 

privind asigurările şi reasigurările în România. (PLx 298/2016) – Raport   
AMÂNAT 
3. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.70/2015 

pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar 
şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 
privind introducerea sistemelor moderne de plată. (PLx 200/2016) – Raport preliminar 
pentru Comisia Juridica   

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

4. Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.70 din 2 aprilie 
2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în 
numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
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nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. (PLx 291/2016) – Raport 
preliminar pentru  Comisia Juridica 

AMÂNAT 
5. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

(PLx 295/2016) – Raport preliminar pentru Comisia Juridica.   
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport preliminar de respingere 
6. Propunere legislativă pentru modificarea art,15, alin.(1), lit.a din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, a art.10, alin.(3) din Legea nr.489/2006 privind 
libertatea religioasă şi regimul general al cultelor şi abrogarea Legii nr.103/1992 privind 
dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult. (PLx 
212/2016) – Raport comun  pentru Comisia pentru drepturile omului  

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

 
 

II. DIRECTIVE, REGULAMENTE, 
COMUNICĂRI, NORME, DECIZII 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 
7.   BPI-158/E-s - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce 
privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informaţii privind 
impozitul pe profit. COM(2016)198. (11/E/10.05.2016) – Examinare fond  

AMÂNAT 
8. BPI-130/E - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN, CONSILIU ȘI COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN 
referitoare la un plan de acţiune privind TVA Către un spaţiu unic pentru TVA în UE - 
Momentul deciziei. COM(2016)148. (9/E/13.04.2016) – Examinare fond  

AMÂNAT 
9. BPI-223/E - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR O agendă europeană pentru economia colaborativă. 
COM(2016)356. (14/E/22.06.2016) – Examinare fond  

AMÂNAT 
10. BPI-191/E - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI 
SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Europa investește din nou 
Bilanţul Planului de investiţii pentru Europa și etapele următoare. COM(2016)359. 
(13/E/15.06.2016) – Examinare fond  

AMÂNAT 



  11. BPI-190/E - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI 
SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Realizarea Agendei privind 
piaţa unică pentru susţinerea creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a 
investiţiilor. COM(2016)361. (13/E/15.06.2016) – Examinare fond  

AMÂNAT 
 
 

III. AVIZE 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
12. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în 
perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură. (PLx 208/2016) 

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

13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei 
publice centrale.   (PLx 211/2016)  

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

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.221 din 24 
iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea şi 
completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe.   (PLx 281/2016)  

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

15. Proiect de Lege privind instituirea obligaţiei elaborării, aprobării şi aplicării 
Strategiei de dezvoltare economică şi socială a României pe termen lung.                
(PLx 274/2016)  

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

16. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes national, judeţean şi local.   (PLx 209/2016)  

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

17. Proiect de Lege privind declararea zilei de 21 iulie - Ziua Banatului.                
(PLx 232/2016)  

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



18. Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea 
şi punerea în valoare a cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei.   (PLx 267/2016)  

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

19. Proiect de Lege pentru completarea art.4 din Legea recunoştinţei pentru 
Victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească 
anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004.   (PLx 104/2016)  

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

20. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.221/2009 privind 
condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate 
în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.   (PLx 111/2016)  

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

21. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
sistemul unitar de pensii publice.   (PLx 225/2016)  

AMÂNAT 
22. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat.   (PLx 187/2016)  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz negativ. 
23. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.309/2002 privind 

recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în 
cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii 1950-1961.   (PLx 244/2016)  

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

24. Propunere legislativă pentru completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice.   (PLx 190/2016)  

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

25. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.   (PLx 241/2016)  

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

26. Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.   (PLx 266/2016)  

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

27. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.5/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii.   (PLx 223/2016)  



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

28. Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.264/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale.   (PLx 146/2016)  

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

29. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale 
nr.292/2011.   (PLx 230/2016)  

AMÂNAT 
30. Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 

privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.   (PLx 290/2016)  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz negativ. 
31. Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 

nr.69/2000.   (PLx 287/2016)  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz negativ. 
32. Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a 

educaţiei naţionale.   (PLx 222/2016)  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz negativ. 
33. Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind 

stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate.   (PLx 251/2016)  

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

34. Proiect de Lege privind aprobarea Programului Naţional "Creşe pentru copiii 
României ".   (PLx 294/2016)  

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

35. Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului Electronic 
Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice.   (PLx 147/2016)  

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

36. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.10/2001 
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 
- 22 decembrie 1989.   (PLx 217/2016)  

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

37. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii 220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile 
de energie, republicată.   (PLx 210/2016)  



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

38. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de 
infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative.   (PLx 262/2016)  

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

39. Proiect de Lege privind promovarea transportului ecologic.   (PLx 195/2016)  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz negativ. 
40. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii.   (PLx 235/2016)  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz negativ. 
 
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 
Paul Maria-Andreea 
-secretar 

PNL 

6 Birchall Ana PSD 

7 Chiţoiu Daniel ALDE 

8 Cocei Erland PNL 

9 Cristea Aurelia PSD 



10 Cupă Ion ALDE 

11 Dascălu Constantin PNL 

12 Doboş Anton PNL 

13 Dobre Mircea-Titus PSD 

14 Dragomir Gheorghe PNL 

15 Erdei-Dolóczki István UDMR 

16 Gheorghe Florin PSD 

17 Hărău Eleonora-Carmen PNL 

18 Horga Vasile PNL 

19 Hulea Ioan UNPR 

20 Ialomiţianu Gheorghe PNL 

21 Ignat Miron Minoritățile naționale 

22 Merka Adrian-Miroslav Minoritățile Naționale 

23 Mocanu Adrian neafiliat 

24 Negruţ Cornelia ALDE 

25 Niculae Aurel UNPR 

26 Niță Emil PSD 

27 Pardău Dumitru PNL 

28 Petric Octavian PSD 



29 Popeangă Vasile neafiliat 

30 Tiuch Cătălin PSD 

 
 În ziua de 06 septembrie 2016, a fost absentă doamna deputat Aurelia Cristea. 
 În ziua de 07 septembrie 2016, au fost absenţi următorii deputaţi: Birchall Ana, 
Aurelia Cristea și Merka Adrian-Miroslav. 
 În ziua de 08 septembrie 2016, doamna au fost absenţi următorii deputaţi: Birchall 
Ana, Aurelia Cristea și Merka Adrian-Miroslav. 
  
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 
 
 
 
 

Consultant parlamentar 
                                                                                                                                    Dicu Ana-Cristina 


	SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI

