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Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun suplimentar asupra 
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul fiscal şi al protecţiei sociale, cu care Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate, spre 
dezbatere în fond, cu adresa nr. PLx 170/2015 din 14 octombrie 2015,  
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor organice. 
 
 
 

               PREŞEDINTE                                                            PREŞEDINTE                                  
 
            Adrian SOLOMON                                                      Viorel ŞTEFAN                                  
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RAPORT  COMUN SUPLIMENTAR 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul fiscal şi al protecţiei sociale 

 
În conformitate cu prevederile art.104 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul fiscal şi al protecţiei sociale a fost retrimis 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci, prin adresa nr. PLx 170/2015 din 14 octombrie 2015, în vederea 
reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 
din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 3 martie 2015, în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii celor două Comisii au reexaminat proiectul de 
Lege în şedinţe separte, respectiv Comisia pentru muncă şi protecţie socială în 
data de 23 februarie 2016, iar Comisia pentru buget, finanţe şi bănci în data de 
8 martie 2016.  

 
Din totalul de 24 de membri ai Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

au fost prezenţi la dezbateri 24 de deputaţi, iar din numărul total de 33 de 
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membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au înregistrat prezenţa la 
dezbateri 31 deputaţi. 

 
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.55 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Mihaela Ungureanu 
– preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Dizabilităţi şi domnul 
Attila Gyorgy, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

 
În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 

majoritate de voturi (o abţinere), să propună plenului Camerei Deputaţilor 
menţinerea soluţiei iniţiale, respectiv respingerea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi al 
protecţiei sociale. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

 
 

             PREŞEDINTE  ,                                                        PREŞEDINTE ,                                   
 
    Adrian SOLOMON                                          Viorel ŞTEFAN                               
                               
  
        SECRETAR,                                                                     SECRETAR, 
  
  Mihăiţă GĂINĂ                                                  Maria-Andreea PAUL 
 
 

                                           
 

 
 
 
Întocmit,                                            Şef Serviciu, 
    
Consilier parlamentar Sorina Szabo       Giorgiana Ene 
          Consilier parlamentar, 
          Florentina Rădoi 
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