
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

 

Pagina 1/4 
 

  

Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 
 

 

  

          

                                       

  

 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

  

din zilele de 22, 23, 24 și 25 octombrie 2018   

 

  

În ziua de 22 octombrie 2018, membrii Comisiei pentru buget, finanțe și 

bănci, împreună cu membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități, şi-au 

desfăşurat lucrările în ședință comună în vederea dezbaterii proiectului de Lege 

pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum 

şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (Plx 483/2018) – 

continuarea dezbaterilor 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii 

celor două comisii prezenţi la lucrări, au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru 

prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu amendamentele 

admise care se regăsesc în Anexa nr. 1 și amendamente respinse prezentate în 

Anexa nr. 2.   

 

În ziua de 23 octombrie 2018, membrii Comisiei pentru buget, finanțe și 

bănci, împreună cu membrii Comisiei pentru industrii şi servicii și cu cei ai 

Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, şi-au desfăşurat 

lucrările în ședință comună în vederea dezbaterii Legii privind unele măsuri 

necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de 

acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore. (PLx 33/2018) – 

Retrimitere de la Plen – Raport comun suplimentar cu Comisia pentru industrii şi 

servicii și cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
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În urma reexaminării legii şi a opiniilor exprimate, deputații celor trei 

comisii, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților admiterea parțială a cererii de reexaminare și adoptarea Legii 

privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de 

către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, cu 

amendamentele admise prevăzute în Anexa nr.1. Amendamentele respinse se 

regăsesc în Anexa nr.2. 

 

În zilele de 24 și 25 octombrie 2018, 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 
Budăi Marius-Constantin 

-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 Ampleev Andrian 
Minoritățile Naționale  

 

8 Bran Ioana PSD 

9 Chichirău Cosette-Paula USR 

10 Cocoș Vasile PSD 
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11 Erdei-Dolóczki István UDMR 

12 Firczak Iulius Marian Minoritățile Naționale 

13 Heiuș Lucian-Ovidiu PNL 

14 Iancu Marius-Ionel PSD 

15 Matei Călin-Vasile-Andrei PSD 

16 Năsui Claudiu-Iulius-Gavril USR 

17 Neagu Nicolae PNL 

18 Nicoară Romeo Florin PNL 

19 Pau  Radu-Adrian PSD 

20 Popescu Pavel PNL 

21 Sighiartău Robert-Ionatan PNL  

22 Suciu Matei PSD 

23 Ștefan Viorel PSD 

24 Todoran Adrian-Mihăiță PMP 

25 Vosganian Varujan ALDE 

 

În ziua de 22 octombrie 2018, doamna deputat Bran Ioana, a fost înlocuită 

de domnul deputat Bontea Vlad, domnul deputat Heiuș Lucian-Ovidiu, a fost 

înlocuit de domnul deputat Vîlceanu Dan, domnul deputat Nicoară Romeo Florin, 

a fost înlocuit de doamna deputat Mareș Mara, domnul deputat Suciu Matei, a fost 

înlocuit de domnul deputat Marica Petru-Sorin, iar domnul deputat Ștefan Viorel, a 
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fost înlocuit de domnul deputat Vrăjitoru Sorinel Marian. Domnul deputat 

Vosganian Varujan a fost absent. 

În ziua de 23 octombrie 2018, domnul deputat Pirtea Marilen-Gabriel, a fost 

înlocuit de domnul deputat Moldovan Sorin, doamna deputat Bran Ioana, a fost 

înlocuită de domnul deputat Cîtea Vasile și de domnul deputat Georgescu Nicolae, 

domnul deputat Heiuș Lucian-Ovidiu, a fost înlocuit de domnul deputat Vîlceanu 

Dan, domnul deputat Nicoară Romeo Florin, a fost înlocuit de doamna deputat 

Mareș Mara și de domnul deputat Răcuci Claudiu, domnul deputat Ștefan Viorel, a 

fost înlocuit de domnul deputat Petre Florin Manole și de domnul deputat Vrăjitoru 

Sorinel Marian. 

În ziua de 24 octombrie 2018, următorii deputați au fost absenți: Bran 

Ioana, Heiuș Lucian-Ovidiu, Nicoară Romeo Florin și Ștefan Viorel. 

În ziua de 25 octombrie 2018, următorii deputați au fost absenți: Bran 

Ioana, Chichirău Cosette-Paula, Erdei-Dolóczki István, Heiuș Lucian-Ovidiu, 

Nicoară Romeo Florin și Ștefan Viorel. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Marius-Constantin BUDĂI     

 

 

Consultant parlamentar 

                                                                                                                                Alexandra Nistor  
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