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Parlamentul  României 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

  
din zilele de 23, 24 și 25 mai 2017 

 
  

 
În  zilele de 23, 24 și 25 mai 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 23 mai 2017, Comisia a dezbătut pe fond și  a avizat 

următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative aferente legislației naționale: 
 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2013 
privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale. (PLx 97/2013) – Raport 
comun cu Comisia pentru industrii şi servicii 

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

nr.25/2017 pentru modificarea conţinutului anexei la Ordonanţa Guvernului 
nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute 
ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale. (PLx 
199/2017) – Raport preliminar pentru Comisia pentru industrii şi servicii 

AMÂNAT 
3. Propunere legislativă pentru instituirea taxei de poluare. (PLx 430/2016) – 

Raport preliminar pentru Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
AMÂNAT 
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4. Propunere legislativă privind Programul de solidaritate socială în favoarea 
pensionarilor cu venituri reduse. (PLx 442/2016) – Raport comun cu Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților un 
raport comun de respingere a propunerii legislative privind Programul de 
solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse. 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. (PLx 183/2017) – Aviz pentru 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

AMÂNAT 
6. Proiect de Lege pentru modificarea Acordului între România şi Banca 

Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile 
Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, 
semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi respectiv la Bucureşti la 29 noiembrie 
2016. (PLx 195/2017) – Aviz pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

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

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.28/2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la 
lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte. (PLx 200/2017) – Aviz pentru 
Aviz pentru Comisia pentru industrii şi servicii 

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

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul 
României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării parlamentare a NATO la 
Bucureşti, în perioada 6-9 octombrie 2017. (PLx 202/2017) – Aviz pentru Comisia 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

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

 
În ziua de 24 mai 2017, ca urmare a adresei primite din partea 

Secretariatului General al Camerei Deputatilor, referitoare la scrisoarea Grupului 
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parlamentar al PNL privind numirea domnului Gheorghe-Eugen Nicolăescu pe 
postul de viceguvernator al Băncii Naționale a României, Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități s-au reunit în ședință 
comună pentru a decide asupra corectitudinii deciziei formulate în Raportul comun 
al Comisiilor reunite pentru buget din Camera Deputaților și Senat, întocmit în data 
de 15.05.2017, cu privire la audierea candidaților pentru funcția de membru al 
Consiliului de Administrație și viceguvernator al Băncii Naționale a României. 

În urma discuțiilor, s-a hotărât cu majoritate de voturi a membrilor prezenți 
la dezbateri că Raportul Comisiilor reunite de buget ale Camerei Deputaților și 
Senatului a fost corect întocmit, respectiv numirea domnului Gheorghe-Eugen 
Nicolăescu în funcția de membru al Consiliului de Administrație și viceguvernator 
al Băncii Naționale a României pentru perioada rămasă a mandatului de 5 ani, 
începând la data de 11.10.2014, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 
27/2014 pentru numirea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a 
României. 

 
În ziua de 25 mai 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 
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7 Bran Ioana PSD 

8 Budăi Marius-Constantin PSD 

9 Chichirău Cosette-Paula USR 

10 Cocoș Vasile PSD 

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 
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25 Vosganian Varujan ALDE 

  
În ziua de 23 mai 2017, domnul deputat Dobre Mircea-Titus, a fost înlocuit 

de domnul deputat Pau Radu Adrian. Următorii deputați au fost absenți: Chichirău 
Cosette-Paula, Heiuș Lucian-Ovidiu și Ștefan Viorel. 

În ziua de 24 mai 2017, domnul deputat Nosa Iuliu, a fost înlocuit de 
domnul deputat Păle Dănuț, domnul deputat Pop Andrei, a fost înlocuit de domnul 
deputat Manole Petre-Florin, domnul deputat Dobre Mircea-Titus, a fost înlocuit 
de domnul deputat Pau Radu Adrian, domnul deputat Heiuș Lucian-Ovidiu, a fost 
înlocuit de domnul deputat Doru Mihai Oprișcan și domnul deputat Neagu 
Nicolae, a fost înlocuit de domnul deputat Stroe Ionuț. Următorii deputați au fost 
absenți: Pirtea Marilen-Gabriel, Chichirău Cosette-Paula, Iancu Marius-Ionel, 
Sighiartău Robert-Ionatan și Ștefan Viorel. 
 În ziua de 25 mai 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, Heiuș Lucian-Ovidiu și Năsui Claudiu-
Iulius-Gavril. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA     

     
 
 

Șef cabinet 
                                                                                                                                Alexandra Nistor  
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