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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

 
din zilele de 28, 29 decembrie 2016 

 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 28 
decembrie 2016 și a dezbătut următorul proiect de Lege: 

 
 

I. FOND 
 
 

Comisia a dezbătut cererea de reexaminare asupra Legii privind eliminarea unor 
taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. (PLx 
473/2016) – Raport 

În urma reexaminării cererii şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări 
au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea cererii de reexaminare și adoptarea Legii privind eliminarea unor taxe 
și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu un 
amendament admis.  

 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 29 

decembrie 2016 și a dezbătut următoarele proiecte de Lege: 
 

I. AVIZE 
 
1. Propunere legislativă privind măsurile de prevenire şi control a tuberculozei. 

(PLx 470/2016) 
AMÂNAT 
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2. 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 structurale şi de investiţii europene. (PLx 478/2016)  

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

nr.27/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2012 privind 
cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei 
financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic 
European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-
2014.   (PLx 479/2016)  

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

4. 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)  

AMÂNAT 
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2016 pentru 

modificarea Ordonanţei de uregenţă a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri 
pentru prevenirea incapacităţii de plată. (PLx 499/2016)  

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

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.29/2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil.   (PLx 501/2016)  

AMÂNAT 
7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.   (PLx 507/2016)  

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

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative. (PLx 508/2016)  

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

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2016 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor.   (PLx 526/2016)  

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

10. Proiect de Lege pentru instituirea Zilei naţionale de cinstire a martirilor 
români din temniţele comuniste.   (PLx 532/2016)  

AMÂNAT 



11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alineatului (3) a 
articolului 68 din Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată.   (PLx 
539/2016)  

AMÂNAT 
 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci are următoarea componenţă : 
 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Grupul parlamentar 

1 Ştefan Viorel 
-președinte PSD 

2 Badea Leonardo 
-vicepreședinte PSD 

3 Huțucă Bogdan-Iulian 
-vicepreședinte PNL 

4 Nosa Iuliu 
-vicepreședinte PSD 

5 Dobre Mircea-Titus 
-secretar PSD 

6 Pîrtea Marilen-Gabriel 
-secretar PNL 

7 Bârlădeanu Dragoș-Petruț PSD 

8 Bran Ioana PSD 

9 Budăi Marius-Constantin PSD 

10 Chichirău Cosette-Paula USR 

11 Erdei-Dolóczki István UDMR 

12 Firczak Iulius Marian Minoritățile Naționale 

13 Heiuș Lucian-Ovidiu PNL 

14 Iancu Marius-Ionel PSD 



15 Ignat Miron Minoritățile Naționale 

16 Lazăr Sorin PSD 

17 Leoreanu Laurențiu-Dan PNL 

18 Matei Călin-Vasile-Andrei PSD 

19 Năsui Claudiu-Iulius-Gavril USR 

20 Neagu Nicolae PNL 

21 Pop Andrei PSD 

22 Sighiartău Robert-Ionatan PNL 

23 Todoran Adrian-Mihăiță PMP 

24 Vîlceanu Dan PNL 

25 Vosganian Varujan ALDE 

 
  

În ziua de 28 decembrie 2016, domnul deputat Nosa Iuliu, a fost înlocuit de 
domnul deputat Mărgărit Marius, domnul deputat Pîrtea Marilen-Gabriel, a fost înlocuit 
de domnul deputat Sorin Moldovan, doamna deputat Bran Ioana, a fost înlocuită de 
domnul deputat Bota Sorin, domnul deputat Iancu Marius-Ionel, a fost înlocuit de 
domnul deputat Vișan George, domnul deputat Neagu Nicolae, a fost înlocuit de domnul 
deputat Doru Oprișcan, domnul deputat Sighiartău Robert-Ionatan, a fost înlocuit de 
doamna deputat Mara Mareș, iar domnul deputat Vosganian Varujan a fost absent.  
 În ziua de 29 decembrie 2016, domnii deputați au fost absenți: Iancu Marius-Ionel  
și Vosganian Varujan.  

 
PREŞEDINTE, 
Viorel ŞTEFAN 

 
 

         Șef Cabinet 
                                                                                                                                    Nistor Alexandra 
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