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Parlamentul  României 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

  
din zilele de 06, 07, 08 și 09 noiembrie 2017 

 
  

În ziua de 06 noiembrie 2017, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a 
Camerei Deputaților și Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de 
capital a Senatului și-au desfășurat lucrările în comun și au audiat candidații 
înscriși pentru ocuparea funcției de consilier de conturi. 

În urma audierii, Comisiile reunite au hotărât să trimită Plenului 
Parlamentului candidații prevăzuți în anexa nr.2 a Raportului comun cu privire la 
audierea candidaților pentru funcția de consilier de conturi la Curtea de Conturi a 
României din data de 06.11.2017, în vederea nominalizării, de către plenul reunit, a 
doi consilieri de conturi. 

  
În ziua de 07 noiembrie 2017, Comisia a dezbătut pe fond și  a avizat 

următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative aferente legislației naționale: 
 

1. Proiect de Lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente 
conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu 
servicii de bază. (PLx 238/2017) – Raport preliminar suplimentar pentru Comisia 
pentru industrii și servicii    

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să trimită Comisiei pentru industrii și servicii un 
raport preliminar suplimentar de adoptare a proiectului de Lege privind 
comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea 
conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază, cu 
amendamente admise. 

 

Bucureşti,  16.11.2017 
Nr. 4c-2/ 1125 

alexandra.nistor
New Stamp



Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
 

Pagina 2/7 
 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.37/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora. (PLx 504/2016) – Raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină și imunități    

AMÂNAT 
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2017 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2015 privind 
gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice 
naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană " în perioada 2014-
2020. (PLx 329/2017) –Raport comun cu Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului       

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să supună spre dezbatere și adoptare Plenului 
Camerei Deputaților  proiectul  de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.8/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2015 
privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a 
cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană 
" în perioada 2014-2020, în forma adoptată de Senat. 

4. Propunere legislativă privind modificarea alineatului (4) al articolului 1 
din Ordonanţa de Urgenţă nr.2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-
bugetare. (PLx 325/2017) – Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție 
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 de respingere a propunerii legislative privind modificarea alineatului (4) 
al articolului 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.2 din 6 ianuarie 2017 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare. 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.60/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (PLx 389/2017) – Aviz pentru 
Comisia pentru muncă și protecție socială și pentru Comisia pentru sănătate și 
familie 

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

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.51/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (PLx 390/2017) 
– Aviz pentru Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru 
sănătate și familie 
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În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

7. Propunere legislativă privind modificarea art.9 alin.(2) din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011. (PLx 306/2017) – Aviz pentru Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

AMÂNAT 
8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu. (PLx 391/2017) – Aviz pentru Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic 

AMÂNAT 
9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.47/2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art.13 alin.(1) 
lit.b) din Legea nr.232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (PLx 343/2017) – Aviz 
pentru Comisia pentru industrii și servicii și pentru Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională 

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

10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2017 
privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală. (PLx 347/2017) – Aviz 
pentru Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

AMÂNAT 
11. Proiect de Lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de 

persoane şi pentru completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român. (PLx 351/2017) 
– Aviz pentru Comisia pentru sănătate și familie și pentru Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională  

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

12. Proiect de Lege privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime 
de ţiţei şi/sau produse petroliere. (PLx 364/2017) – Aviz pentru Comisia pentru 
industrii și servicii 

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

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2017 
pentru completarea art.6 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a 
acesteia. (PLx 381/2017) – Aviz pentru Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului 
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AMÂNAT 
14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2017 

privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice 
centrale cu privire la Centenarul României. (PLx 401/2017) – Aviz pentru Comisia 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și pentru Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de informare în masă 

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

15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2017 
pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Management al Apei Grele. (PLx 
382/2017) – Aviz pentru Comisia pentru industrii și servicii 

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

 
De asemenea, Comisia a examinat următoarele documente transmise de 

instituțiile UE: 
 

16. BPI-417/E- COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL 
ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR 
Intensificarea supravegherii integrate pentru a consolida uniunea pieţelor de capital 
și integrarea financiară într-un mediu aflat în schimbare. COM(2017)542. 
(10/E/23.10.2017) – Examinare pe Fond – Document de consultare nelegislativ 

În urma dezbaterii Comunicării, Comisia, cu unanimitate de voturi a 
deputaţilor prezenţi, a hotărât întocmirea unui proiect de opinie favorabil. 

17. BPI-420/E- COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN, CONSILIU ȘI COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL 
EUROPEAN În continuarea Planului de acţiune privind TVA Către un spaţiu unic 
pentru TVA în UE – Momentul acţiunii. COM(2017)566. (10/E/23.10.2017) – 
Examinare pe Fond – Document de consultare nelegislativ 

AMÂNAT 
18. BPI-418/E-s - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind combaterea fraudelor și a falsificării 
mijloacelor de plată, altele decât numerarul, și de înlocuire a Deciziei-cadru 
2001/413/JAI a Consiliului. COM(2017)489. (10/E/23.10.2017) – Proiect de act 
legislativ –  Examinare pe fond și examiniare privind conformitatea cu principiul 
subsidiarităţii 

AMÂNAT 
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În zilele de 08 și 09 noiembrie 2017, membrii Comisiei au avut activitate 
de documentare în vederea soluționării problemelor repartizate comisiei. 

 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci are următoarea componenţă : 
 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Grupul parlamentar 

1 Ștefan Viorel 
-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 Buican Cristian PNL 

10 Chichirău Cosette-Paula USR 

11 Cocoș Vasile PSD 

12 Dobre Mircea-Titus PSD 

13 Erdei-Dolóczki István UDMR 

14 Firczak Iulius Marian Minoritățile Naționale 
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15 Heiuș Lucian-Ovidiu PNL 

16 Iancu Marius-Ionel PSD 

17 Ignat Miron Minoritățile Naționale 

18 Matei Călin-Vasile-Andrei PSD 

19 Năsui Claudiu-Iulius-Gavril USR 

20 Neagu Nicolae PNL 

21 Pau  Radu-Adrian PSD 

22 Sighiartău Robert-Ionatan PNL 

23 Todoran Adrian-Mihăiță PMP 

24 Vîlceanu Dan PNL 

25 Vosganian Varujan ALDE 

  
În ziua de 06 noiembrie 2017, domnul deputat Pirtea Marilen-Gabriel, a fost 

înlocuit de doamna deputat Lungu Tudorița, doamna deputat Bran Ioana, a fost 
înlocuită de doamna deputat Roxana Mînzatu, domnul deputat Buican Cristian, a 
fost înlocuit de doamna deputat Adriana Săftoiu, iar domnul deputat Năsui 
Claudiu-Iulius-Gavril, a fost înlocuit de domnul deputat Lucian Stanciu-Viziteu. 
Următorii deputați au fost absenți: Chichirău Cosette-Paula, Dobre Mircea-Titus,  
Ignat Miron și Vosganian Varujan. 

În ziua de 07 noiembrie 2017, următorii deputați au fost absenți: Pop Andrei, 
Chichirău Cosette-Paula, Dobre Mircea-Titus și Sighiartău Robert-Ionatan. 

În ziua de 08 noiembrie 2017, următorii deputați au fost absenți: Pop Andrei, 
Chichirău Cosette-Paula, Dobre Mircea-Titus, Sighiartău Robert-Ionatan și 
Todoran Adrian-Mihăiță. 
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În ziua de 09 noiembrie 2017, următorii deputați au fost absenți: Pop Andrei, 
Chichirău Cosette-Paula, Dobre Mircea-Titus, Erdei-Dolóczki István, Pau  Radu-
Adrian, Sighiartău Robert-Ionatan și Todoran Adrian-Mihăiță. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Viorel ȘTEFAN     

 
 
 

Șef cabinet 
                                                                                                                                Alexandra Nistor  
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