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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 16 și 
18 februarie 2016: 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 

I. FOND 
 

Comisia a dezbătut următoarele:  
 
1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Multilateral al Autorităţilor 

Competente pentru Schimb Automat de Informaţii privind Conturi Financiare semnat la 
Berlin, la 29 octombrie 2014. (PLx 10/2016) – Raport  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport de adoptare, în forma prezentată de 
Guvern. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Societăţii 
"Complexul Energetic Hunedoara " - S.A.. (PLx 639/2015)   – Retrimitere Plen,            
Raport preliminar pentru Comisia economică 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport preliminar de adoptare, în forma 
prezentată de Guvern. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri bugetare. (PLx 740/2015)   – Raport  
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4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.7/2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate. (PLx 456/2015)   
– Raport  

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

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind 
procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative. (PLx 830/2015)   – Raport 
preliminar pentru Comisia pentru munca şi Comisia Juridica 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport preliminar de adoptare, cu amendamente. 

 
 

II. DIRECTIVE, REGULAMENTE, 
COMUNICĂRI, NORME, DECIZII 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 
 
6. BPI-205/E - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL 
ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA 
EUROPEANĂ DE INVESTIȚII Analiza anuală a creșterii pentru 2016 Consolidarea 
redresării și stimularea convergenţei  . COM (2015)690. (26/E/09.12.2015) – Examinare 
fond 

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

7. BPI-206/E-s - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de instituire a Programului de sprijin pentru 
reforme structurale pentru perioada 20172020 și de modificare a Regulamentelor (UE) 
nr. 1303/2013 și (UE) nr. 1305/2013. COM (2015)701. (26/E/09.12.2015) – Examinare 
fond 

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

 
 
 
 
 
 
 

III. AVIZE 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 



 
8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2011 

privind măsuri de creştere a calităţii architectural-ambientale a cladirilor.                
(PLx 709/2015)  

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

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.29/2015 pentru modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.  
(PLx 716/2015) 

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

10. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.178/1997 pentru 
autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al 
Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele 
judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti.   
(PLx 718/2015) 

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

11. Proiect de Lege privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale 
Protejate. (PLx 762/2015) 

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

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.223/ 2007 
privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din 
România. (PLx 787/2015) 

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

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2015 pentru 
modificarea art.37 alin.(3) lit.e) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, precum şi 
pentru abrogarea art.11 alin.(5) din Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile 
sociale. (PLx 728/2015) 

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

14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2015 pentru 
modificarea alin.(6) al art.92 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 725/2015) 

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



15. Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.8/2006 privind 
instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai 
uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca personae juridice de utilitate 
publică. (PLx 813/2015) 

AMÂNAT 
16. Propunere legislativă privind modificarea prevederilor art.6, alin.(2), lit.f şi 

art.15, alin.(2) şi alin (3) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii. (PLx 815/2015) 

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

17. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea 
pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-
septembrie 2015. (PLx 822/2015) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate 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 
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 Grupul Progresist 

17 Erdei-Dolóczki István UDMR 

18 Gheorghe Florin Grupul Progresist 

19 Hărău Eleonora-Carmen PNL 

20 Horga Vasile PNL 

21 Hulea Ioan Grupul Progresist 

22 Ialomiţianu Gheorghe PNL 

23 Ignat Miron Minoritățile naționale 

24 Merka Adrian-Miroslav Minoritățile Naționale 

25 Mocanu Adrian PSD 

26 Negruţ Cornelia ALDE 

27 Niculae Aurel Grupul Progresist 

28 Niță Emil PSD 



29 Pardău Dumitru PNL 

30 Petric Octavian PSD 

31 Popeangă Vasile PSD 

32 Roman Gheorghe PNL 

33 Tiuch Cătălin PSD 

 
 În ziua de 16 februarie 2016, au fost absenți domnii deputați: Donţu Mihai Aurel, 
Paul Maria-Andreea , Horga Vasile. 
 În ziua de 16 februarie 2016, doamna deputat Paul Maria-Andreea a fost înlocuită 
de doamna deputat Cherecheș Florica. 
 În ziua de 18 februarie 2016, au fost absenți domnii deputați: Donţu Mihai Aurel, 
Paul Maria-Andreea , Erdei-Dolóczki István , Horga Vasile. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 
 
 
 
 

Şef cabinet 
                                                                                                        Dicu Ana-Cristina 
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