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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

  
din zilele de 04, 05 și 06 aprilie 2017 

 
 

În zilele de 04, 05 și 06 aprilie 2017, Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci şi-a desfăşurat lucrările și a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri 
legislative: 
 

I. FOND 
 

Comisia a dezbătut următoarele:  
1. Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 pentru 

prevenirea şi sancţionarea spălării banilor , precum şi pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism. (PLx 337/2013) – 
Cerere de reexaminare la solicitarea Președintele României - Raport înlocuitor 
preliminar pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

În urma examinării si a opiniilor exprimate referitor la cererea de 
reexaminare şi a variantei legii adoptate de Senat, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să trimită Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi un raport înlocuitor preliminar de adoptare a Legii privind 
modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor , precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 
combatere a finanţării actelor de terorism, în forma adoptată de Senat, cu 
amendamente de tehnică legislativă. 

 
2. Propunere legislativă pentru modificarea art.465, alin.2 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal. (PLx 353/2016) – Raport  
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În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să propună  Plenului Camerei Deputaților 
raportul de adoptare a propunerii legislative pentru modificarea art.465, alin.2 
din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu amendamente admise. 

3. Propunere legislativă privind organizarea reglementării în domeniul 
fondurilor europene nerambursabile. (PLx 199/2016) – Raport  

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu majoritate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților un 
raport de respingere a propunerii legislative privind organizarea reglementării în 
domeniul fondurilor europene nerambursabile. 

 
 

II. AVIZE 
 
Comisia a dezbătut următoarele: 
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare 
a fondurilor structural şi de investiţii europene. (PLx 478/2016) – Aviz pentru 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială și Comisia pentru Afaceri Europene  

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

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.28/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr.123/2012. (PLx 480/2016) – Aviz pentru Comisia pentru industrii şi 
servicii 

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

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice. (PLx 481/2016) – Aviz pentru Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială 

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

7. Proiect de Lege pentru modificarea art. 57 alin. (1) din Legea minelor nr. 
85/2003. (PLx 525/2016) – Aviz pentru Comisia pentru industrii şi servicii și 
Comisia  pentru mediu şi echilibru ecologic 

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

nr.60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 



asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. (PLx 27/2017) – 
Aviz pentru Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

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

9. Proiect de Lege pentru modificarea art.731 din Legea nr.7/2006 privind 
statutul funcţionarului public parlamentar. (PLx 35/2017) – Aviz pentru Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială 

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

10. Proiect de Lege pentru completarea art.24 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 
copiilor. (PLx 55/2017) – Aviz pentru Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

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

11. Proiect de Lege privind reglementarea serviciilor integrate de prevenire 
şi protecţie a persoanelor cu sindrom Down. (PLx 60/2017) – Aviz pentru Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială și Comisia pentru sănătate şi familie 

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

12. Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.17/2000 privind 
asistenţa socială a persoanelor vârstnice. (PLx 62/2017) – Aviz pentru Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială 

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

13. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice. (PLx 67/2017) – Aviz pentru Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială  

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

14. Proiect de Lege pentru completarea art.104 din Legea asistenţei sociale 
nr. 292/2011. (PLx 71/2017) – Aviz pentru Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială 

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

15. Proiect de Lege pentru modificarea art.533 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.68 / 2003 privind serviciile sociale. (PLx 72/2017) – Aviz pentru 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

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



16. Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat. (PLx 78/2017) – Aviz pentru Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială  

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

17. Proiect de Lege pentru modificarea pct.38 din anexa nr.2 din Legea 
nr.263 /2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (PLx 83/2017) – Aviz pentru 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

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

18. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copiilor. (PLx 86/2017) – Aviz pentru Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială 

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

19. Proiect de Lege privind acordarea tichetelor de sănătate. (PLx 92/2017) 
– Aviz pentru Comisia pentru muncă şi protecţie socială și Comisia pentru 
sănătate şi familie  

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

20. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.92/2016 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de 
indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art.11 din legea nr.44/1994 
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război. (PLx 124/2017) – Aviz pentru Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

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

21. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.93/2016 pentru reglementarea unor beneficii de asistenţă socială, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016. (PLx 125/2017) 
– Aviz pentru Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

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

22. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii. (PLx 
164/2017) – Aviz pentru Comisia pentru industrii şi servicii 

AMANAT 
 



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 

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 04 aprilie 2017, domnul deputat Dobre Mircea-Titus, a fost 

înlocuit de domnul deputat Pau Radu Adrian. Domnul deputat Pop Andrei a fost 
absent. 

În ziua de 05 aprilie 2017, domnul deputat Dobre Mircea-Titus, a fost 
înlocuit de domnul deputat Pau Radu Adrian. Domnul deputat Pop Andrei a fost 
absent.  

În ziua de 06 aprilie 2017, domnul deputat Dobre Mircea-Titus, a fost 
înlocuit de domnul deputat Pau Radu Adrian. Următorii deputați au fost absenți: 
Pop Andrei și Chichirău Cosette-Paula. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA         

 
                     

Șef Cabinet 
                                                                                                                                Nistor Alexandra 
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