Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

Parlamentul României

Bucureşti, 20.03.2019
Nr. 4c-2/ 229
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 19, 20 și 21 februarie 2019
În ziua de 19 februarie 2019, Comisia a dezbătut pe fond și a avizat următoarele
proiecte de Lege/propuneri legislative aferente legislației naționale:
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind
Codul fiscal. (PLx 741/2018) – Retrimitere de la plen – Raport suplimentar
În urma reexaminării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenți
la lucrări, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor
spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu amendamente admise.
2. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor
externe nerambursabile. (PLx 691/2018) – Retrimitere de la plen – Raport comun
suplimentar cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
În urma reexaminării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii
prezenți la lucrări, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei
Deputaţilor un raport comun de adoptare a propunerii legislative pentru completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru
stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, cu amendamente admise.
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2018
privind modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.115/1999 pentru ratificarea
Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor şi Fondul
Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor
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Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999. (PLx
753/2018) – Raport
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenți
la lucrări, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor
spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.98/2018 privind modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului
nr.115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin
Ministerul Finanţelor şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind
Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST,
semnat la Roma la 10 mai 1999, în forma adoptată de Senat.
4. Proiect de Lege privind obligativitatea instructajului post-natal. (PLx 41/2019)
– Aviz pentru Comisia pentru sănătate şi familie
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz negativ.
5. Propunere legislativă pentru modificarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (PLx 526/2018) – Aviz pentru Comisia
pentru muncă și protecție socială
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz negativ.
6. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului. (PLx 713/2018) – Aviz pentru Comisia pentru muncă și
protecție socială și pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz negativ.
7. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(11) şi alin.(12) ale art.29 din Legea
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (PLx 14/2019) – Aviz pentru
Comisia pentru muncă şi protecţie socială
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz negativ.
8. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1), lit.a) şi b) al art.3 din Legea
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii. (PLx 22/2019) – Aviz pentru Comisia
pentru muncă și protecție socială
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz negativ.
9. Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993
privind alocaţia de stat pentru copii. (PLx 24/2019) – Aviz pentru Comisia pentru muncă
și protecție socială
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz negativ.
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În zilele de 20 și 21 februarie 2019, membrii Comisiei au avut activitate de
documentare în vederea soluționării problemelor repartizate comisiei.
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci are următoarea componenţă :
Numele şi prenumele

Nr.
crt.
1.

Lazăr Sorin
-președinte

Grupul parlamentar
PSD

Huțucă Bogdan-Iulian
2. 2
-vicepreședinte

PNL

Nosa Iuliu
3. 4
-vicepreședinte

PSD

Pirtea Marilen-Gabriel
4. 5
-secretar

PNL

Pop Andrei
5. 6
-secretar

PSD

6. 7Ampleev Andrian

Minoritățile Naționale

7. 8Bran Ioana

PSD

8. 9Budăi Marius-Constantin

PSD

9. 1
Chichirău Cosette-Paula
0

USR

10. 1
Cocoș Vasile
1

PSD

11. 1
Erdei-Dolóczki István
2

UDMR

12. 1
Firczak Iulius Marian
3

Minoritățile Naționale

13. 1
Heiuș Lucian-Ovidiu
4

PNL

14. 1
Iancu Marius-Ionel
5

PSD
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15. Jivan Luminița-Maria

PSD

16. 1
Matei Călin-Vasile-Andrei
6

PSD

17. 1
Năsui Claudiu-Iulius-Gavril
7

USR

18. 1
Neagu Nicolae
8

PNL

19. 1
Nicoară Romeo Florin
9

PNL

20. 2
Popescu Pavel
1

PNL

21. 2
Sighiartău Robert-Ionatan
2

PNL

22. 2
Suciu Matei
3

PSD

23. 2
Ștefan Viorel
4

PSD

24. 2
Todoran Adrian-Mihăiță
5

PMP

25. 2
Vosganian Varujan
6

ALDE

În ziua de 19 februarie 2019, domnul deputat Lazăr Sorin, a fost înlocuit de domnul
deputat Niță Nicu, domnul deputat Pirtea Marilen-Gabriel, a fost înlocuit de domnul
deputat Virgil Popescu, domnul deputat Budăi Marius-Constantin, a fost înlocuit de
doamna deputat Presură Alexandra și domnul deputat Vîrză Mihăiţă, domnul deputat
Cocoș Vasile, a fost înlocuit de doamna deputat Răduț Violeta, doamna deputat Jivan
Luminița-Maria, a fost înlocuită de domnul deputat Manole Petre-Florin, iar domnul
deputat Ștefan Viorel, a fost înlocuit de doamna deputat Oteșanu Daniela. Domnul deputat
Pop Andrei a fost absent.
Menționăm că, în perioada 19-20 februarie 2019, domnii deputați Lazăr Sorin și
Cocoș Vasile au făcut parte din delegația oficială care a participat la Conferința privind
stabilitatea, coordonarea economică și guvernanța în UE, organizată la Bruxelles.
În ziua de 20 februarie 2019, următorii deputați au fost absenți: Lazăr Sorin, Pirtea
Marilen-Gabriel, Cocoș Vasile și Ștefan Viorel.
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În ziua de 21 februarie 2019, următorii deputați au fost absenți: Pirtea MarilenGabriel, Chichirău Cosette-Paula, Erdei-Dolóczki István și Ștefan Viorel.
PREŞEDINTE,
Sorin LAZĂR
Consilier parlamentar
Alexandra Nistor
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