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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 
 

 

  

          

 

                                       

  

 

 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

  

din zilele de 04, 05 și 06 decembrie 2018   

 

  

 
    

În ziua de 04 decembrie 2018, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților, 

împreună cu Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital și 

Comisia economică, industrii și servicii din Senat, întrunite în şedinţa comună au 

procedat la audierea candidaților înscriși pentru ocuparea funcției de vicepreședinte 

– membru executiv – sectorul instrumentelor și investițiilor financiare al 

Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, pe locul devenit vacant prin 

demisia domnului Bota Marius Sorin Ovidiu, pe durata rămasă a mandatului 

început la data de 14 noiembrie 2018, potrivit Hotărârii Parlamentului României 

nr. 37/2018 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere 

Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 14 

noiembrie 2018. 

 

În urma audierii, membrii Comisiilor reunite au hotărât să propună plenului 

Camerelor reunite numirea domnului Grădinescu Gabriel în funcția de 

vicepreședinte – membru executiv – sectorul instrumentelor și investițiilor 

financiare. 

 

 

Bucureşti,  13.12.2018 

Nr. 4c-2/ 1024 

alexandra.nistor
New Stamp
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De asemenea, Comisia a dezbătut pe fond următoarele proiecte de 

Lege/propuneri legislative aferente legislației naționale: 

 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2018 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării 

financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune. 

(PLx 584/2018) – Retrimitere de la plen - Raport comun înlocuitor cu Comisia 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

În urma reexaminării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

celor două Comisii, au hotărât cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor raportul comun înlocuitor de adoptare a proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2018 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor 

europene nerambursabile aferente politicii agricole comune cu amendamentul 

admis prezentat în Anexa nr.1 și amendamentul respins prezentat în Anexa nr. 

2. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative. (PLx 708/2018) – Raport comun cu Comisia 

pentru muncă și protecție socială  

AMÂNAT 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2018 

privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare 

locală etapa a II-a. (PLx 580/2018) – Raport 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanței Guvernului nr.5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea 

Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a, în forma adoptată de 

Senat. 

4. Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.275 din 27 decembrie 

2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a 

TVA. (PLx 600/2018) – Raport 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor un raport de respingere a propunerii legislative pentru abrogarea 

Legii nr.275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 

nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA. 
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5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal. (PLx 605/2018) – Raport 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări, au hotărât cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor spre dezbatere și adoptare propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu amendamente admise 

prezentate în Anexă. 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal. (PLx 643/2018) – Raport  

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor un raport de respingere a propunerii pentru modificarea și 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

Fiscal. (PLx 674/2018) – Raport 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor un raport de respingere a propunerii legislative pentru modificarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal. 

8. Proiect de Lege privind aprobarea participării României la sistemul 

Naţiunilor Unite al Echipelor de evaluare şi coordonare în caz de dezastre, precum 

şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind 

autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la 

care România este parte. (PLx 645/2018) – Raport 

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

prezenți la lucrări, au hotărât cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind 

aprobarea participării României la sistemul Națiunilor Unite al Echipelor de 

evaluare și coordonare în caz de dezastre, precum și pentru completarea anexei 

nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la 

organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, în 

forma adoptată de Senat. 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea 

participării la Centrul Internaţional pentru Cercetări Arhivistice, precum şi pentru 

completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea 

plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 

România este parte. (PLx 646/2018) – Raport 

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări, au hotărât cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege pentru 
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aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării la Centrul Internațional 

pentru Cercetări Arhivistice, precum și pentru completarea anexei nr.1 la 

Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la 

organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, cu 

un amendament de tehnică legislativă prezentat în Anexă. 

10. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273 din 2006 privind 

finanţele publice locale. (PLx 675/2018) – Raport comun cu Comisia pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului 

În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, membrii 

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

propună plenului Camerei Deputaților raportul comun de respingere a 

propunerii legislative pentru completarea Legii nr.273 din 2006 privind finanțele 

publice locale. 

11. Propunere legislativă pentru completarea art.60 şi art.154 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal. (PLx 663/2018) – Raport 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor un raport de respingere a propunerii legislative pentru completarea 

art.60 şi art.154 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal. (PLx 683/2018) – Raport  

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor un raport de respingere a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

13. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea 

absorbţiei fondurilor externe nerambursabile. (PLx 691/2018) – Raport comun cu 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

celor două Comisii, au hotărât cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor un raport 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 

amendamentele admise prezentate în Anexă. 

14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.25/2017 pentru modificarea conţinutului anexei la Ordonanţa Guvernului 

nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute 

ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale. (PLx 

199/2017) – Raport comun cu Comisia pentru industrii și servicii 
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AMÂNAT 

 

În zilele de 05 și 06 decembrie 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. 2 
Huțucă Bogdan-Iulian 

-vicepreședinte 
PNL 

2. 3 
Lazăr Sorin 

-vicepreședinte 
PSD 

3. 4 
Nosa Iuliu 

-vicepreședinte 
PSD 

4. 5 
Pirtea Marilen-Gabriel 

-secretar 
PNL 

5. 6 
Pop Andrei  

-secretar 
PSD 

6. 7 Ampleev Andrian 
Minoritățile Naționale  

 

7. 8 Bran Ioana PSD 

8. 9 Budăi Marius-Constantin PSD 

9. 1

0 
Chichirău Cosette-Paula USR 

10. 1
1 
Cocoș Vasile PSD 

11. 1
2 
Erdei-Dolóczki István UDMR 

12. 1
3 
Firczak Iulius Marian Minoritățile Naționale 

13. 1
4 
Heiuș Lucian-Ovidiu PNL 
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14. 1
5 
Iancu Marius-Ionel PSD 

15. 1
6 
Matei Călin-Vasile-Andrei PSD 

16. 1
7 
Năsui Claudiu-Iulius-Gavril USR 

17. 1
8 
Neagu Nicolae PNL 

18. 1
9 
Nicoară Romeo Florin PNL 

19. 2
0 
Pau  Radu-Adrian PSD 

20. 2
1 
Popescu Pavel PNL 

21. 2
2 
Sighiartău Robert-Ionatan PNL  

22. 2
3 
Suciu Matei PSD 

23. 2
4 
Ștefan Viorel PSD 

24. 2
5 
Todoran Adrian-Mihăiță PMP 

25. 2
6 
Vosganian Varujan ALDE 

 

În ziua de 04 decembrie 2018, domnul deputat Pop Andrei, a fost înlocuit 

de domnul deputat Simonis Alfred - Robert, domnul deputat Budăi Marius-

Constantin, a fost înlocuit de doamna deputat Teiș Alina, domnul deputat Erdei-

Dolóczki István, a fost înlocuit de domnul deputat Seres Dénes și de domnul 

deputat Farago Petru, iar domnul deputat Ștefan Viorel, a fost înlocuit de doamna 

deputat Şarapatin Elvira.  

 

În ziua de 05 decembrie 2018, următorii deputați au fost absenți: Pop 

Andrei, Budăi Marius-Constantin, Erdei-Dolóczki István, Ștefan Viorel, Todoran 

Adrian-Mihăiță și Vosganian Varujan. 
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 În ziua de 06 decembrie 2018, următorii deputați au fost absenți: Pop 

Andrei, Budăi Marius-Constantin, Erdei-Dolóczki István, Ștefan Viorel, Todoran 

Adrian-Mihăiță și Vosganian Varujan. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Iuliu NOSA     

 

 

 

Consilier parlamentar 

                                                                                                                                Alexandra Nistor  


	SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI

