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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 Bucureşti, 4 aprilie 2019       

Nr. 4c-2/ 313 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

  

din zilele de 2, 3 și 4 aprilie 2019 

 

În ziua de 2 aprilie 2019, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei 

Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a 

Senatului şi-au desfăşurat lucrările în şedinţă comună şi au dezbătut avizul pentru contul 

de execuţie bugetară pe anul 2017 al Societăţii Române de Radiodifuziune. 

Analizând contul de execuţie bugetară pe anul 2017 al Societăţii Române de 

Radiodifuziune, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia 

pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului, au hotărât cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a acestuia. 

 

De asemenea, Comisia a dezbătut pe fond și a avizat următoarele proiecte de 

Lege/propuneri legislative aferente legislației naționale: 

1. Propunere legislativă pentru completarea articolului 14 al Legii nr.213/2015 

privind Fondul de garantare a asiguraţilor. (PLx678/2018) - 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 

articolului 14 al Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.V din Ordonanţei 

Guvernului nr.17 /2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 

modificarea şi completarea unor acte normative. (PLx689/2018) - 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 spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.V din Ordonanţei Guvernului nr.17 /2015 privind reglementarea unor 

măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu 

amendamente admise. 
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3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx638/2018) - Raport comun 

cu  Comisia pentru Cultură, arte, mijloace de informare în masă  

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 pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de 

investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, cu amendamente admise. 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2019 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. (PLx101/2019) - Aviz 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. 

5. Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Naţională a 

Radioului. (PLx113/2019) - Aviz pentru Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă 

AMÂNAT 

6. Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(1), (2) şi (4) ale art.40 din Ordonanţa 

Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia 

operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. (PLx744/2018) 

- Aviz pentru Comisia pentru industrii şi servicii şi pentru Comisia pentru transporturi 

şi infrastructură 

  AMÂNAT 

7. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolelor 61 şi 62 din 

Legea nr.416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat. (PLx134/2019) - 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 privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale 

provenite din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. (PLx137/2019) - 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. 

9. Proiect de Lege pentru completarea art.34 din Ordonanţa de urgenţă nr.3/2015 

pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 

şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme 

de asociere în agricultură. (PLx159/2019) - Aviz pentru Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice    
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În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz negativ.    

10. Proiect de Lege pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru 

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991. (PLx160/2019) - Aviz 

pentru Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

şi pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte normative. (PLx148/2019) - Aviz 

pentru Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  

AMÂNAT 

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(2) de la art.391 

din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (PLx139/2019) - Aviz pentru 

Comisia pentru sănătate şi familie 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

13. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii. (PLx171/2019) - Aviz pentru Comisia pentru sănătate şi familie 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.67 din Legea 

nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 

(PLx174/2019) - Aviz 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 negativ. 

15. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind 

constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". (PLx97/2019) - Aviz pentru Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi şi pentru Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

16. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru 

membrii din România în Parlamentul European din anul 2019. (PLx123/2019) - Aviz 

pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil.          

 

În zilele de 3 aprilie şi 4 aprilie 2019, membrii Comisiei au avut activitate de 

documentare în vederea soluţionării problemelor repartizate comisiei.  
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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci are următoarea componenţă: 

 
Nr. 

Crt. NUMELE ȘI PRENUMELE GRUPUL PARLAMENTAR 

1. 
Lazăr Sorin 

- președinte 
PSD 

2. 
Huțucă Bogdan-Iulian 

- vicepreședinte 
PNL 

3. 
Iancu Marius-Ionel 

- vicepreşedinte 
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. Budăi Marius-Constantin PSD 

10. Chichirău Cosette-Paula USR 

11. Cocoș Vasile PSD 

12. Erdei-Dolóczki István UDMR 

13. Firczak Iulius Marian Minoritățile Naționale 

14. Heiuș Lucian-Ovidiu PNL 

15. Jivan Luminița-Maria PSD 

16. Matei Călin-Vasile-Andrei PSD 

17. Năsui Claudiu-Iulius-Gavril USR 

18. Neagu Nicolae PNL 

19. Nicoară Romeo Florin PNL 
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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 data de 2 aprilie 2019, domnul deputat Budăi Marius-Constantin a fost înlocuit 

de domnul deputat Lupaşcu Costel şi domnul deputat Viorel Ştefan a fost înlocuit de 

doamna deputat Furtună Mirela. Următorii deputaţi au fost absenţi: Neagu Nicolae şi 

Sighiartău Robert-Ionatan. 

 

În data de 3 aprilie 2019, următorii deputați au fost absenți: Budăi Marius-

Constantin, Neagu Nicolae, Sighiartău Robert-Ionatan şi Ştefan Viorel.   

 

În data de 4 aprilie 2019, următorii deputați au fost absenți: Budăi Marius-

Constantin, Erdei-Dolóczki István, Neagu Nicolae, Sighiartău Robert-Ionatan şi Ştefan 

Viorel 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Sorin LAZĂR 
 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, 

           Iulia Cazan 

 


	SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI

