
Parlamentul  României 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

  
din zilele de 28, 29 și 30 martie 2017 

 
 

În zilele de 28, 29 și 30 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.84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
financiar-fiscal. (PLx 133/2017) – 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.84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
financiar-fiscal, cu amendamente admise. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi 
Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici 
români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020. (PLx 156/2017) – 
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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi 
Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici 
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români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, cu un 
amendament admis. 

3. Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.5 din Legea nr.63/2011 privind 
încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din 
învăţământ. (PLx 48/2014) – Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială  

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 proiectului de Lege pentru modificarea anexei nr.5 din Legea 
nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi 
didactic auxiliar din învăţământ. 

4. Propunere legislativă pentru completarea Anexei 5 din Legea nr.63 din 10 mai 
2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic 
auxiliar din învăţământ. (PLx 323/2015) – 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 supună Plenului Camerei Deputaților un raport comun 
de respingere a propunerii legislative pentru completarea Anexei 5 din Legea nr.63 din 
10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi 
didactic auxiliar din învăţământ. 

 
II. AVIZE 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 
5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănăţii. (PLx 45/2017) – Aviz pentru Comisia pentru sănătate şi 
familie 

AMÂNAT 
6. Proiect de Lege privind aprobarea Programului " Case sociale în mediul rural ". 

(PLx 46/2017) – Aviz pentru Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

7. Proiect de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru 
reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură, pe baza bonurilor valorice. (PLx 
48/2017) – Aviz pentru Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

8. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (PLx 64/2017) – Aviz pentru Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială și Comisia pentru sănătate şi familie 



În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

9. Proiect de Lege privind tichetele de bicicletă. (PLx 94/2017) – Aviz pentru 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

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

domnul deputat Pau Radu Adrian. Domnii deputați Pirtea Marilen-Gabriel și Ignat 
Miron au fost absenți. 

În ziua de 29 martie  2017, domnul deputat Dobre Mircea-Titus, a fost înlocuit de 
domnul deputat Pau Radu Adrian. Următorii deputați au fost absenți: Ignat Miron și 
Năsui Claudiu-Iulius-Gavril.  

În ziua de 30 martie  2017, domnul deputat Dobre Mircea-Titus, a fost înlocuit de 
domnul deputat Pau Radu Adrian. Următorii deputați au fost absenți: Erdei-Dolóczki 
István, Ignat Miron și Năsui Claudiu-Iulius-Gavril. 

 
PREŞEDINTE, 

Leonardo BADEA                             
Șef Cabinet 

                                                                                                                                    Nistor Alexandra 
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