
Parlamentul  României 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

 
din zilele de 31 octombrie și 1, 2 și 3 noiembrie 2016 

 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 31 
octombrie și 1, 2 și 3 noiembrie 2016: 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 
 

I. FOND 
 
 

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

nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative. (PLx 449/2016) – Raport comun  cu Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

În zilele de 31 octombrie 2016 și 1 noiembrie 2016, Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci și Comisia pentru muncă şi protecţie socială, au dezbatut în ședință comună 
Proiectul de Lege menționat mai sus și au hotărât întocmirea unui raport preliminar de 
adoptare, cu amendamente admise.  

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. (PLx 
427/2016) – Raport 

AMÂNAT  
3. Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (finanţare adiţională 

pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi 
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Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington, la 14 
aprilie 2016. (PLx 447/2016) – Raport  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât sa supuna Plenului Camerei Deputatilor spre dezbatere si adoptare 
Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (finanţare adiţională pentru 
Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington, la 14 aprilie 
2016 în forma prezentată de Guvern.  

  
 

II. AVIZE 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
4. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile 

consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice 
şi oficiile consulare ale României în străinătate. (PLx 404/2016) 

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

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2016 pentru 
aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare la Fundaţia "Stichting Europeană " - 
Olanda. (PLx 433/2016)  

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

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.48/2016 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul culturii.   
(PLx 454/2016)  

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

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2016 privind 
înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie.   (PLx 432/2016)  

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

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.26/2016 pentru modificarea Legii nr.227/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 
familiei.   (PLx 450/2016)  

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

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu 
modificările şi completările ulterioare.   (PLx 440/2016)  

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



10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.9 din Ordonanţa 
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe 
reţeaua de drumuri naţionale din România.   (PLx 438/2016)  

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

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 
republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.   (PLx 
441/2016)  

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

12. Proiect de Lege pentru completarea art.230 alin.(2) din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii.   (PLx 458/2016)  

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

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu 
modificările şi completările ulterioare.   (PLx 443/2016)  

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

14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2016 pentru modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de 
protecţie.   (PLx 455/2016)  

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

15. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală.   
(PLx 462/2016)  

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

16. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea 
nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri 
comunitare.   (PLx 461/2016)  

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

17. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.78 din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.   (PLx 
463/2016)  

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

18. Proiect de Lege privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate.   (PLx 
465/2016)  



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

 
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 Horga Vasile 
-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 Erdei-Dolóczki István UDMR 

17 Gheorghe Florin PSD 

18 Hărău Eleonora-Carmen PNL 

19 Hulea Ioan UNPR 

20 Ialomiţianu Gheorghe PNL 

21 Ignat Miron Minoritățile Naționale 

22 Merka Adrian-Miroslav Minoritățile Naționale 

23 Mocanu Adrian UNPR 

24 Negruţ Cornelia ALDE 

25 Niță Emil PSD 

26 Pardău Dumitru PNL 

27 Petric Octavian PSD 

28 Popeangă Vasile PNL 

29 Tiuch Cătălin PSD 

 
  

În ziua de 31 octombrie 2016, domnul deputat Manda Iulian-Claudiu, a fost 
înlocuit de domnul deputat Babuș Radu, domnul deputat Doboș Anton, a fost înlocuit de 
domnul deputat Daniel Zamfir, domnul deputat Erdei-Dolóczki István a fost înlocuit de 
domnul deputat Cseke Attila-Zoltán, domnul deputat Ialomiţianu Gheorghe a fost 
înlocuit de domnul deputat Dobre Victor Paul, domnul deputat Petric Octavian, a fost 
înlocuit de domnul deputat Buicu Corneliu Florin și domnul deputat Tiuch Cătălin, a 
fost înlocuit de domnul deputat Rădulescu Cătălin Marian.  
 În ziua de 1 noiembrie 2016, domnul deputat Cocei Erland a fost înlocuit de 
domnul deputat Traian Dobrinescu și doamna deputat Hărău Eleonora-Carmen a fost 
înlocuită de domnul deputat Ioan Tămâian. 



 În ziua de 2 noiembrie 2016, a fost absent domnul deputat Ignat Miron. 
 În ziua de 3 noiembrie 2016, au fost absenți următorii deputați: Ignat Miron și 
Merka Adrian-Miroslav. 
   
 

 
PREŞEDINTE, 
Viorel ŞTEFAN 

 
 
 

         Șef Cabinet 
                                                                                                                                    Nistor Alexandra 
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