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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

  
din zilele de 21, 22 și 23 martie 2017 

 
 

În zilele de 21, 22 și 23 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. 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 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.31/2016 pentru completarea art.8 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structural şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă. (PLx 417/2016) – Raport  

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au hotărât 
cu majoritate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și 
adoptare proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.31/2016 pentru completarea art.8 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structural şi utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenţă, cu amendamente admise. 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal. (PLx 100/2017) – Raport  
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În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au hotărât 
cu majoritate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților un raport de 
respingere a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal. 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a 
creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017. (PLx 145/2017) – 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.7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată 
a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017, în forma adoptată de Senat. 

5. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală. (PLx 445/2016) – Raport  

AMÂNAT 
6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - 

Codul fiscal. (PLx 385/2016) – Raport preliminar pentru Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului  

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu majoritate de voturi, să trimită Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului un raport preliminar de respingere a propunerii legislative 
privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal. 

7. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 
privind Codul Fiscal. (PLx 343/2016) – Raport  

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților un raport 
de respingere a propunerii legislative privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal.   

8. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală. (PLx 350/2015) – Raport suplimentar retrimitere 
Plen 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au hotărât 
cu majoritate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților un raport 
suplimentar de respingere a propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 

9. Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.571 din 22 decembrie 
2003, Codul Fiscal. (PLx 130/2014) – Raport suplimentar retrimitere Plen 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au hotărât 
cu majoritate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților un raport 



suplimentar de respingere a propunerii legislative privind modificarea LEGII nr.571 
din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal. 

10. Propunere legislativă privind scutirea de la plata creanţelor fiscale accesorii. 
(PLx 268/2013) – 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 a propunerii legislative privind scutirea de la plata creanţelor fiscale 
accesorii. 

11.  Proiect de Lege pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care 
se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei. (PLx 522/2015) – 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 abrogarea unei poziţii din anexa la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor 
reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, în forma adoptată de 
Senat. 

12.  Propunere legislativă privind stabilirea redevenţelor petroliere şi miniere din 
România şi utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor. (PLx 292/2015) – 
Raport suplimentar retrimitere Plen  

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților un raport 
suplimentar de respingere a propunerii legislative privind stabilirea redevenţelor 
petroliere şi miniere din România şi utilizarea sumelor provenite din exploatarea 
resurselor. 

13.  Propunere legislativă privind obligativitatea şi prioritizarea finanţării de 
fonduri europene a proiectelor şi obiectivelor de investiţii eligibile. (PLx 149/2016) – 
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 trimită Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului un raport comun de respingere a propunerii legislative privind 
obligativitatea şi prioritizarea finanţării de fonduri europene a proiectelor şi 
obiectivelor de investiţii eligibile. 

14.  Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.70 din 2 aprilie 
2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în 
numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. (PLx 291/2016) – Raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților un raport 
comun de respingere a propunerii legislative pentru completarea art.5 din Legea nr.70 
din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de 



încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. 

15.  Propunere legislativă pentru modificarea art.15 din Ordonanţa Guvernului 
nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare. (PLx 736/2015) – Raport  

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților un raport 
de respingere a propunerii legislative pentru modificarea art.15 din Ordonanţa 
Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare. 

 
 

II. DIRECTIVE, REGULAMENTE, 
COMUNICĂRI, NORME, DECIZII 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 
16. BPI-8/E - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR Viitorii lideri ai Europei: iniţiativa privind întreprinderile 
nou-înfiinţate și extinderea acestora. COM(2016)733. (1/E/27.02.2017) – Examinare pe 
Fond – Document de consultare nelegislativ  

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

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

domnul deputat Pau Radu Adrian. Domnii deputați Matei Călin-Vasile-Andrei și Ștefan 
Viorel au fost absenți. 

În ziua de 22 martie  2017, domnul deputat Dobre Mircea-Titus, a fost înlocuit de 
domnul deputat Pau Radu Adrian. Următorii deputați au fost absenți: Chichirău Cosette-
Paula, Matei Călin-Vasile-Andrei și Ștefan Viorel. 

În ziua de 23 martie  2017, domnul deputat Dobre Mircea-Titus, a fost înlocuit de 
domnul deputat Pau Radu Adrian. Următorii deputați au fost absenți: Chichirău Cosette-
Paula, Erdei-Dolóczki István, Matei Călin-Vasile-Andrei și Ștefan Viorel. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 

         Șef Cabinet 
                                                                                                                                    Nistor Alexandra 
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