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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

  
din zilele de 20, 21, 22 și 23 noiembrie 2017 

 
  

  În ziua de 20 noiembrie 2017, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a 
dezbătut Proiectul Legii prevenirii (Plx 423/2017) – Raport preliminar pentru 
Comisia juridică, de disciplină și imunități 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să trimită Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități un raport preliminar de adoptare a proiectului Legii prevenirii, cu 
amendamente admise. 

 
În ziua de 21 octombrie 2017, 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 Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. (PLx 
427/2016) – Raport  

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu majoritate de voturi, să supună spre dezbatere și adoptare Plenului 
Camerei Deputaților proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului, cu amendamente admise. 

2. Proiect de Lege pentru completarea art.28 din Legea tinerilor nr.350/2006. 
(PLx 406/2017) – Aviz pentru Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport    

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate 
de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 
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3. Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000. (PLx 409/2017) – Aviz pentru Comisia pentru învățământ, 
știință, tineret și sport          

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

4. Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public 
al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - 
Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral în domeniul public al comunei 
Maliuc, judeţul Tulcea. (PLx 426/2017) – Aviz pentru Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului și pentru Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

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

 
De asemenea, Comisia a examinat următoarele documente transmise de 

instituțiile UE: 
 

5. 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 

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

6. BPI-477/E-s- Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de 
modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și 
simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și 
introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerţului dintre statele membre. 
COM(2017)569. (11/E/30.10.2017) – Proiect de act legislativ –  Examinare pe 
fond și examiniare privind conformitatea cu principiul subsidiarităţii 

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

 
În zilele de 22 și 23 noiembrie 2017, membrii Comisiei au avut activitate 

de documentare în vederea soluționării problemelor repartizate comisiei. 
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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 

15 Heiuș Lucian-Ovidiu PNL 
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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 20 noiembrie 2017, doamna deputat Bran Ioana, a fost înlocuit de 

domnul deputat Bogaciu Alexandra Corina. Următorii deputați au fost absenți: 
Heiuș Lucian-Ovidiu,  Ignat Miron, Sighiartău Robert-Ionatan și Vosganian 
Varujan. 

În ziua de 21 noiembrie 2017, domnul deputat Sighiartău Robert-Ionatan a 
fost absent. 

În ziua de 22 noiembrie 2017, următorii deputați au fost absenți: Pirtea 
Marilen-Gabriel, Erdei-Dolóczki István, Sighiartău Robert-Ionatan și Todoran 
Adrian-Mihăiță. 

În ziua de 23 noiembrie 2017, următorii deputați au fost absenți: Chichirău 
Cosette-Paula, Erdei-Dolóczki István, Năsui Claudiu-Iulius-Gavril, Sighiartău 
Robert-Ionatan și Todoran Adrian-Mihăiță. 
 

PREŞEDINTE, 
Viorel ȘTEFAN     

Șef cabinet 
                                                                                                                                Alexandra Nistor  
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