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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor  

 

  

          
                                       
  
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
  

din zilele de 18, 19 și 20 septembrie 2018   
 
  

În ziua de 18 septembrie 2018, Comisia a avizat următoarele proiecte de 
Lege/propuneri legislative aferente legislației naționale:    

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

nr.38/2018 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, 
din administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi din folosinţa exclusivă a 
Institutului Eudoxiu Hurmuzachi, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne 
pentru Inspectoratul General pentru Imigrări. (PLx 378/2018) – Aviz pentru 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și pentru Comisia pentru politică 
externă  

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

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat. (Plx 389/2018) – Aviz pentru 
Comisia pentru industrii şi servicii și pentru Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

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

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat. (Plx 398/2018) – 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. 
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4. Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 iunie ca "Ziua Victoriei 
Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei Româneşti". (Plx 397/2018) – 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. 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea 
unor situri arheologice ca zone de interes naţional, pentru modificarea art.III din 
Legea nr.258/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri 
arheologice ca zone de interes naţional şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului naţional mobil. (PLx 81/2018) – 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 negativ. 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 3 
alineatul (31) din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996. (PLx 402/2018) – 
Aviz pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și pentru Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic 

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

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 
efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în 
perioada 1950-1961. (PLx 403/2018) – 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. 

8. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 16 decembrie 
2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (Plx 209/2018) – Aviz pentru 
Comisia pentru muncă și protecție socială 

AMÂNAT 
9. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. (PLx 
213/2018) – Aviz pentru Comisia pentru muncă și protecție socială 

AMÂNAT 
10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (PLx 
323/2018) – Aviz pentru Comisia pentru muncă și protecție socială 

AMÂNAT 
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În zilele de 19 și 20 septembrie 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 Bran Ioana PSD 

8 Chichirău Cosette-Paula USR 

9 Cocoș Vasile PSD 

10 Erdei-Dolóczki István UDMR 

11 Firczak Iulius Marian Minoritățile Naționale 

12 Heiuș Lucian-Ovidiu PNL 

13 Iancu Marius-Ionel PSD 

14 Matei Călin-Vasile-Andrei PSD 
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15 Năsui Claudiu-Iulius-Gavril USR 

16 Neagu Nicolae PNL 

17 Nicoară Romeo Florin 
PNL  

(membru al comisiei începând cu data de 
19.09.2018) 

18 Pau  Radu-Adrian PSD 

19 Popescu Pavel PNL 

20 Sighiartău Robert-Ionatan PNL  

21 Suciu Matei PSD 

22 Ștefan Viorel PSD 

23 Todoran Adrian-Mihăiță PMP 

24 Vîlceanu Dan 
PNL  

(membru al comisiei până în data de 
19.09.2018) 

25 Vosganian Varujan ALDE 

 
În ziua de 18 septembrie 2018,  doamna deputat Bran Ioana, a fost înlocuită de 

domnul deputat Manole Petre-Florin, iar domnul deputat Ștefan Viorel, a fost înlocuit 
de domnul deputat Petrea Gabriel. Următorii deputați au fost absenți: Budăi Marius-
Constantin, Nicoară Romeo Florin, Popescu Pavel și Vosganian Varujan. 

În ziua de 19 septembrie 2018, următorii deputați au fost absenți: Bran Ioana, 
Popescu Pavel, Ștefan Viorel și Vosganian Varujan. 

În ziua de 20 septembrie 2018, următorii deputați au fost absenți: Bran Ioana, 
Erdei-Dolóczki István, Popescu Pavel, Ștefan Viorel, Todoran Adrian-Mihăiță și 
Vosganian Varujan. 
 

PREŞEDINTE, 
Marius-Constantin BUDĂI     

 
Consultant parlamentar 

                                                                                                                                Alexandra Nistor  
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