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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 14 şi 
16 iunie 2016: 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 

I. FOND 
 
 

Comisia a dezbătut următoarele:  
1. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor 
de noroc. (PLx 828/2015) – Raport   

AMÂNAT 
2. Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 

contravenţionale. (PLx 554/2015) – Raport Preliminar pentru Comisia Juridica  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport preliminar de adoptare, cu 
amendamente admise. 

3. Propunere legislativă pentru completarea art.140, alin.(2) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal. (PLx 124/2016) – Raport   

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

4. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal. (PLx 126/2016) – Raport   

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport de respingere. 
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5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.500 din 2002 privind 
finanţele publice. (PLx 125/2016) – Raport preliminar pentru Comisia pentru 
administratie  

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

6. Propunere legislativă privind obligativitatea şi prioritizarea finanţării de fonduri 
europene a proiectelor şi obiectivelor de investiţii eligibile. (PLx 149/2016) – Raport 
preliminar pentru Comisia pentru administratie  

AMÂNAT 
7. Propunere legislativă privind organizarea reglementării în domeniul fondurilor 

europene nerambursabile. (PLx 199/2016) – Raport preliminar pentru Comisia pentru 
administratie  

AMÂNAT 
8. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.500/2002 privind finanţele 

publice. (PLx 202/2016) – Raport preliminar pentru Comisia pentru administratie    
AMÂNAT 

 
 

II. DIRECTIVE, REGULAMENTE, 
COMUNICĂRI, NORME, DECIZII 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 
9. BPI-49/E - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN ȘI CONSILIU Pachetul antievaziune: Pașii următori spre realizarea 
impozitării efective și spre creșterea transparenţei fiscale în UE. COM (2016)23. 
(2/E/15.02.2016) – Examinare fond 

AMÂNAT 
10. BPI-3/E - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN ȘI CONSILIU privind o strategie externă pentru impozitarea eficace. 
COM (2016)24. (1/E/03.02.2016) – Examinare fond 

AMÂNAT 
11. BPI-52/E-s - Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de stabilire a 

normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care afectează în mod 
direct funcţionarea pieţei interne. COM (2016)26. (2/E/15.02.2016) – Examinare fond 

AMÂNAT 
12. BPI-158/E-s - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce 
privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informaţii privind 
impozitul pe profit. COM(2016)198. (11/E/10.05.2016) – Examinare fond 

AMÂNAT 
 
 



III. AVIZE 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
13. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006.   (PLx 674/2015)  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz negativ. 
14. Proiect de Lege pentru completarea art.4 din Legea recunoştinţei pentru 

Victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească 
anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004. (PLx 104/2016) 

AMÂNAT 
15. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.221/2009 privind 

condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate 
în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. (PLx 111/2016) 

AMÂNAT 
16. Proiect de Lege pentru completarea art.97 din Legea nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice. (PLx 845/2015) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz negativ. 
17. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice. (PLx 88/2016) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz negativ. 
18. Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 

decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (PLx 89/2016) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz negativ. 
19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice. (PLx 91/2016) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz negativ. 
20. Proiect de Lege pentru modificarea art.4 din Legea concediului paternal 

nr.210/1999. (PLx 132/2016) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz negativ. 
21. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate. (PLx 133/2016) 

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

 



22. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat. (PLx 130/2016) 

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

23. Propunere legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în 
imobilul "Casa radio " situat în Bucureşti, str.Ştirbei Vodă nr.174-176 sect 1.                 
(PLx 117/2016) 

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

 
 
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 
Donţu Mihai Aurel 
-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 Dumitru Ioana-Jenica PSD 

17 Erdei-Dolóczki István UDMR 

18 Gheorghe Florin PSD 

19 Hărău Eleonora-Carmen PNL 

20 Horga Vasile PNL 

21 Hulea Ioan UNPR 

22 Ialomiţianu Gheorghe PNL 

23 Ignat Miron Minoritățile naționale 

24 Merka Adrian-Miroslav Minoritățile Naționale 

25 Mocanu Adrian neafiliat 

26 Negruţ Cornelia ALDE 

27 Niculae Aurel UNPR 

28 Niță Emil PSD 

29 Pardău Dumitru PNL 

30 Petric Octavian PSD 



31 Popeangă Vasile neafiliat 

32 Roman Gheorghe PNL 

33 Tiuch Cătălin PSD 

 
 În ziua de 14 iunie 2016, a fost absent domnul deputat Donţu Mihai Aurel. 
 În ziua de 16 iunie 2016, au fost absenţi domnii deputaţi: Donţu Mihai Aurel, 
Erdei-Dolóczki István, Merka Adrian-Miroslav. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 

Consultant parlamentar 
                                                                                                                                    Dicu Ana-Cristina 
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