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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 28 februarie 2017 și 01, 02 martie 2017
În ziua de 28 februarie 2017, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei
Deputaților și Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, activitate bancară și piață de
capital a Senatului şi-au desfăşurat lucrările și au dezbătut Avizele pentru conturile de
execuție bugetară pe anul 2015 ale:
1.Consiliului Național al Audiovizualului:
Analizând contul de execuție bugetară pe anul 2015 al Consiliului Național al
Audiovizualului, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaților și
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, activitate bancară și piață de capital a Senatului
au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestuia.
2.Societăţii Române de Televiziune:
Analizând contul de execuție bugetară pe anul 2015 al Societăţii Române de
Televiziune, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaților și Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci, activitate bancară și piață de capital a Senatului au hotărât,
cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestuia.
3.Societății Române de Radiodifuziune:
Analizând contul de execuție bugetară pe anul 2015 al Societății Române de
Radiodifuziune, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaților și Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci, activitate bancară și piață de capital a Senatului au hotărât,
cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestuia.

4.Agenției Naționale de Presă AGERPRES
Analizând contul de execuție bugetară pe anul 2015 al Agenției Naționale de
Presă AGERPRES, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaților și
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, activitate bancară și piață de capital a Senatului
au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestuia.
În zilele de 01 și 02 martie 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. Propunere legislativă privind reducerea evaziunii fiscale prin măsuri de
stimulare a cumpărărilor. (PLx 704/2015) – Raport comun cu Comisia pentru industrii şi
servicii
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 al propunerii legislative privind reducerea evaziunii fiscale prin măsuri de
stimulare a cumpărărilor.
2. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii
Naţionale a României. (PLx 36/2017) – Raport
În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au hotărât
cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților un raport de
respingere pentru proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.312/2004 privind
Statutul Băncii Naţionale a României.
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2016 pentru
modificarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2014 privind unele
măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria
de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal bugetare. (PLx 59/2017) – Raport
În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au hotărât
cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și
adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2016
pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2014 privind
unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din
industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal bugetare, în forma adoptată
de Senat.
4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.65/2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat
individual pentru salvarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A. (PLx 111/2017) –
Raport

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au
hotărât cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților spre
dezbatere și adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.65/2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor
de stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A., în forma
adoptată de Senat.
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.74/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de
sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015
produs în clubul Colectiv din municipiul Bucuresti. (PLx 119/2017) – Raport preliminar
pentru Comisia pentru sănătate şi familie
În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au
hotărât cu unanimitate de voturi, să trimită Comisiei pentru sănătate şi familie un
raport preliminar de adoptare pentru proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.74/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al
persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din
data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucuresti, în forma
adoptată de Senat.
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.77/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020. (PLx 121/2017) – Raport
În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au
hotărât cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților spre
dezbatere și adoptare proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.77/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020, în forma adoptată de Senat.
7. 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
preliminar pentru Comisia pentru industrii şi servicii
În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au
hotărât, cu unanimitate de voturi, să trimită Comisiei pentru industrii şi servicii un
raport preliminar de adoptare pentru proiectul 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, în forma
adoptată de Senat.
8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.56/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu
finanţare de la bugetul de stat. (PLx 496/2016) – Raport
AMÂNAT
II. AVIZE
Comisia a dezbătut următoarele:
9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. (Plx
11/2017) – Aviz pentru Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.
10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile
educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii. (Plx 12/2017) – Aviz pentru
Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret
şi sport
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.
11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România-S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere
S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative. (Plx 26/2017) – Aviz
pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi
infrastructură
AMÂNAT
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

Bârlădeanu Dragoș-Petruț
-secretar

PSD

6

Pirtea Marilen-Gabriel
-secretar

PNL

7

Bran Ioana

PSD

8

Budăi Marius-Constantin

PSD

9

Chichirău Cosette-Paula

USR

10

Dobre Mircea-Titus

PSD

11

Erdei-Dolóczki István

UDMR

12

Firczak Iulius Marian

Minoritățile Naționale

13

Heiuș Lucian-Ovidiu

PNL

14

Iancu Marius-Ionel

PSD

15

Ignat Miron

16

Leoreanu Laurențiu-Dan

PNL

17

Matei Călin-Vasile-Andrei

PSD

18

Năsui Claudiu-Iulius-Gavril

USR

19

Neagu Nicolae

PNL

20

Pop Andrei

PSD

21

Sighiartău Robert-Ionatan

PNL

22

Ștefan Viorel

PSD

23

Todoran Adrian-Mihăiță

PMP

Minoritățile Naționale

24

Vîlceanu Dan

25

Vosganian Varujan

PNL
ALDE

În ziua de 28 februarie 2017, domnul deputat Dobre Mircea-Titus, a fost înlocuit
de domnul deputat Pau Radu Adrian. Următorii deputați au fost absenți: Pirtea MarilenGabriel, Ștefan Viorel și Vosganian Varujan.
În ziua de 01 martie 2017, domnul deputat Dobre Mircea-Titus, a fost înlocuit de
domnul deputat Pau Radu Adrian și domnul deputat Iancu Marius-Ionel, a fost înlocuit
de domnul deputat Vișan George Gabriel. Următorii deputați au fost absenți: Heiuș
Lucian-Ovidiu și Ștefan Viorel.
În ziua de 02 martie 2017, domnul deputat Dobre Mircea-Titus, a fost înlocuit de
domnul deputat Pau Radu Adrian. Următorii deputați au fost absenți: Chichirău CosettePaula, Erdei-Dolóczki István, Heiuș Lucian-Ovidiu și Ștefan Viorel.

PREŞEDINTE,
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Șef Cabinet
Nistor Alexandra

