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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

 
din zilele de 26, 27, 28 și 29 septembrie 2016 

 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 26, 27, 
28 și 29 septembrie 2016: 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 
 

I. FOND 
 
 

Comisia a dezbătut următoarele:  
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România 

şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe 
pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la 
Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016. (PLx 305/2016) – Raport  

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

2. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului 
privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 
10 iulie 1970, la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de 
România la 1 iulie 2015 la Moscova. (PLx 323/2016) – Raport   

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport de adoptare, in forma prezentată de 
Guvern.  
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3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.62 alin.(3) din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală. (PLx 331/2016) – 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. 

4. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Control Financiar. (PLx 261/2016) – Raport  

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

5. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. 
(PLx 302/2016) – Raport preliminar pentru Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
și pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

AMÂNAT 
6. Propunere legislativă pentru modificarea Articolului unic al Legii nr.376 din 28 

decembrie 2007 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii 
Neamului. (PLx 191/2016) – Raport  

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

 
II. DIRECTIVE, REGULAMENTE, 
COMUNICĂRI, NORME, DECIZII 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 
7.BPI-262/E-s- Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind 
prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării 
terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE (Text cu relevanţă 
pentru SEE). COM(2016)450. (16/E/06.09.2016) – Examinare subsidiaritate și Fond 
Document Legislativ 

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

8. BPI-263/E-s- Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a 
Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește accesul autorităţilor fiscale la informaţii 
privind combaterea spălării banilor. COM(2016)452. (16/E/06.09.2016)) – Examinare 
subsidiaritate și Fond Document Legislativ 

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



III. AVIZE 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul 
în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 
1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind 
serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr.1.107/70 ale Consiliului. (PLx 311/2016) 

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

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi complearea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii.   (PLx 340/2016)  

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

11. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - 
Codul Muncii.   (PLx 350/2016)  

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

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2013 
privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată 
persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de 
disponibilizare, precum şi alte măsuri.   (PLx 324/2016)  

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

13. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea 
participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.   
(PLx 325/2016)  

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

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

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 Horga Vasile 
-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 Erdei-Dolóczki István UDMR 

17 Gheorghe Florin PSD 



18 Hărău Eleonora-Carmen PNL 

19 Hulea Ioan UNPR 

20 Ialomiţianu Gheorghe PNL 

21 Ignat Miron Minoritățile Naționale 

22 Merka Adrian-Miroslav Minoritățile Naționale 

23 Mocanu Adrian UNPR 

24 Negruţ Cornelia ALDE 

25 Niță Emil PSD 

26 Pardău Dumitru PNL 

27 Petric Octavian PSD 

28 Popeangă Vasile PNL 

29 Tiuch Cătălin PSD 

 
 În ziua de 26 septembrie 2016, domnul deputat Nosa Iuliu, a fost înlocuit de 
domnul deputat Itu Cornel.  
 În ziua de 27 septembrie 2016, doamna deputat Birchall Ana, a fost înlocuită de 
doamna deputat Intotero Natalia Elena, domnul deputat Dobre Mircea-Titus, a fost 
înlocuit de doamna deputat Podasca Gabriela-Maria și domnul deputat Petric Octavian, a 
fost înlocuit de doamna deputat Doina Pana Adriana. 
 În ziua de 28 septembrie 2016, au fost absenți următorii deputați: Erdei-Dolóczki 
István și Merka Adrian-Miroslav. 
 În ziua de 29 septembrie 2016, au fost absenți următorii deputați: Erdei-Dolóczki 
István și Merka Adrian-Miroslav.  

 
PREŞEDINTE, 
Viorel ŞTEFAN 

         Șef Cabinet 
                                                                                                                                    Nistor Alexandra 
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