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În ziua de 14 martie 2017, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei 
Deputaților şi-a desfăşurat lucrările și a avut întâlnire cu reprezentanții FMI pe tema 
situației economiei românești și perspective, priorități la nivelul politicilor economice. 

De asemenea, a avut loc dezbaterea publică pe tema RCA cu participarea 
membrilor Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, activitate bancară și piață de capital a 
Senatului, Ministerului Finanțelor Publice, Autorității de Supraveghere Financiară, 
Consiliului Concurenței, reprezentanții asiguratorilor și reprezentanții patronatelor din 
transporturi. 
 

În zilele de 15 și 16 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 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. (PLx 398/2016) – 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 propună  Plenului Camerei Deputaților un raport 
comun de respingere a propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice pe anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. 
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2. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare. (PLx 534/2016) – Raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au hotărât 
cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaților un raport comun 
de respingere a proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare. 

3. Proiect de Lege privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare. (PLx 56/2017) – 
Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au hotărât 
cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaților un raport comun 
de respingere a proiectului de Lege privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare. 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea 
regională. (PLx 25/2017) – Raport  

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

nr.97/2016 pentru modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului 
"Prima casă", precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice 
centrale. (PLx 136/2017) – 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.97/2016 pentru modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării 
programului "Prima casă", precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale, în forma adoptată de Senat. 

6. Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea 
împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi 
creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 20 decembrie 2016. (PLx 154/2017) – 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 ratificarea Acordului de împrumut 



(Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor 
publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 20 decembrie 2016, în forma 
prezentată de Guvern. 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.53/2016 pentru modificarea şi completarea art.14 din Ordonanţa Guvernului 
nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 
carea statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau 
deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. (PLx 495/2016) – 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 si adoptare proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.53/2016 pentru modificarea şi completarea art.14 din Ordonanţa 
Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la carea statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, în forma adoptată de 
Senat.   

8. Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a 
exportului cu finanţare de la bugetul de stat. (PLx 723/2015) – Raport 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au hotărât 
cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaților un raport de 
respingere a propunerii legislative pentru completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a 
exportului cu finanţare de la bugetul de stat. 

9. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. (PLx 64/2016) – 
Raport  

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au hotărât 
cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaților un raport de 
respingere a propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. 

10. Proiect de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de 
construcţia infrastructurii de transport. (PLx 575/2009) – Raport suplimentar preliminar 
pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaților un raport 
suplimentar preliminar de respingere a proiectului de Lege privind acordarea de 
despăgubiri persoanelor afectate de construcţia infrastructurii de transport. 

 



11.  Dezbatere pe marginea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului (PLx 427/2016). 
 

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 14 martie 2017, domnul deputat Dobre Mircea-Titus, a fost înlocuit de 

domnul deputat Pau Radu Adrian. Domnii deputați Erdei-Dolóczki István, Ștefan Viorel 
și Todoran Adrian-Mihăiță au fost absenți. 

În ziua de 15 martie  2017, doamna deputat Chichirău Cosette-Paula, a fost 
înlocuită de doamna deputat Cristina Prună, iar domnul deputat Dobre Mircea-Titus, a 
fost înlocuit de domnul deputat Pau Radu Adrian. Următorii deputați au fost absenți: 
Erdei-Dolóczki István, Firczak Iulius Marian, Ștefan Viorel și Todoran Adrian-Mihăiță. 

În ziua de 16 martie  2017, domnul deputat Dobre Mircea-Titus, a fost înlocuit de 
domnul deputat Pau Radu Adrian. Următorii deputați au fost absenți: Pirtea Marilen-
Gabriel, Chichirău Cosette-Paula, Erdei-Dolóczki István, Firczak Iulius Marian, Ștefan 
Viorel și Todoran Adrian-Mihăiță. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

         Șef Cabinet 
                                                                                                                                    Nistor Alexandra 
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