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Parlamentul  României 

 
 
 

Bucureşti, 14.03.2019      
Nr. 4c-2/193  

   

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
  

din zilele de 5, 6 și 7 martie 2019 
 
 

În data de 5 martie 2019, Comisia a dezbătut pe fond și a avizat 
următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative aferente legislației naționale: 
 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. (Plx 442/2017) - Raport 
preliminar pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrări, au hotărât cu unanimitate de voturi, să trimită Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi un raport preliminar de respingere a 
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, declarată neconstituţională în 
ansamblul său, prin decizia Curţii Constituţionale nr. 646/2018.  

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.104/2018 privind implementarea programului guvernamental "gROwth - Contul 
individual de economii Junior Centenar". (PLx 49/2019) - Raport  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate deputaț ii 
prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate  de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.104/2018 privind 
implementarea programului guvernamental "gROwth - Contul individual de 
economii Junior Centenar",  în forma adoptată de Senat. Amendamentele 
respinse se regăsesc în Anexă. 
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3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2018 
privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecţiei economico-financiare 
efectuate de Ministerul Finanţelor Publice şi pentru completarea unor acte 
normative. (PLx 592/2018) - Retrimitere de la Plen - Raport Suplimentar 

Membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au hotărât cu majoritate de 
voturi, să mențină soluția propusă în raportul depus în data de 20 noiembrie 2018, 
înregistrat cu nr. 4c-2/794/20.11.2018, aceea de adoptare a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor 
măsuri în domeniul inspecţiei economico-financiare efectuate de Ministerul 
Finanţelor Publice şi pentru completarea unor acte normative, în forma adoptată 
de Senat.  

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul Fiscal. (PLx 572/2017) - Raport 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaț ii 
prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor un raport de respingere a proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal. 

5. Proiect de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a 
Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de 
evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei 
interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 193/1 din data de 19 
iulie 2016. (PLx 289/2017) – Raport  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimare, deputaț ii 
prezenți la lucrări, au hotărât cu unanimitate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor un raport de respingere a proiectului de Lege privind 
transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de 
stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au 
incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene nr.L 193/1 din data de 19 iulie 2016.  

6. Proiectul Legii "Legea tineretului". (PLx 716/2018) – Aviz pentru 
Comisia pentru Comisia pentru învățământ, ştiință, tineret și sport 

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

7. Proiect de Lege pentru pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri. 
(PLx 687/2018) - Aviz pentru Comisia pentru învățământ, ştiință, tineret și sport 

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

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.49 din 
29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi 
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văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 162 din 
1 august 1991. (PLx 12/2019) - 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. 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul drepturilor veteranilor de război, invalizilor şi văduvelor de 
război. (PLx 36/2019) - Aviz pentru Comisia pentru muncă și protecție socială  

AMÂNAT 
10. Propunere legislativă privind înfiinţarea abatoarelor mobile având ca 

obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii. (PLx 
17/2019) - Aviz pentru Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice. 

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

11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.47 din Ordonanţa 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor. (PLx39/2019) - Aviz pentru 
Comisia pentru transporturi și infrastructură  

AMÂNAT 
12. Propunere legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de donaţie 

între operatorii economici şi instituţiile sociale. (PLx25/2019) - Aviz pentru 
Comisia Juridică, de disciplină și imunități 

AMÂNAT 
 
De asemenea, Comisia a examinat următorul document transmis de 

instituțiile UE: 
13. BPI-2/E -  Document de reflecţie către o Europă durabilă până în 2030. 

COM(2019) 22. (1/E/07.02.2019) - Examinare pe Fond - Document nelegislativ 
În urma dezbaterii documentului de reflecţie, Comisia a hotărât, cu 

unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi, întocmirea unui proiect de opinie 
favorabil. 

 
În zilele de 6 şi 7 martie 2019, membrii Comisiei au avut activitate de 

documentare în vederea soluționării problemelor repartizate comisiei. 
 
 
 
 
 
 



Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

Pagina 4/5 
 

 
 

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. Nosa Iuliu 
- vicepreședinte PSD 

4. Pirtea Marilen-Gabriel 
- secretar PNL 

5. Pop Andrei  
- secretar PSD 

6. Ampleev Andrian Minoritățile Naționale 

7. Bran Ioana PSD 

8. Budăi Marius-Constantin PSD 

9. Chichirău Cosette-Paula USR 

10. Cocoș Vasile PSD 

11. Erdei-Dolóczki István UDMR 

12. Firczak Iulius Marian Minoritățile Naționale 

13. Heiuș Lucian-Ovidiu PNL 

14. Iancu Marius-Ionel PSD 

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 

20. Popescu Pavel PNL 
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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 5 martie 2019, domnul deputat Pop Andrei, a fost înlocuit de 
domnul deputat Ilişanu Claudiu-Augustin şi de doamna deputat Hărătău Elena, 
domnul deputat Budăi Marius-Constantin, a fost înlocuit de domnul deputat Păle 
Dănuţ, domnul deputat Ştefan Viorel, a fost înlocuit de domnul deputat Vrăjitoru 
Sorinel-Marian. Domnul deputat Sighiartău Robert-Ionatan a fost absent. 

În ziua de 6 martie 2019, următorii deputaţi au fost absenţi: Budăi Marius-
Constantin, Sighiartău Robert-Ionatan  şi Ştefan Viorel.  

În ziua de 7 martie 2019, următorii deputați au fost absenți: Budăi Marius-
Constantin, Erdei-Dolóczki István, Sighiartău Robert-Ionatan  şi Ştefan Viorel 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Sorin LAZĂR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, 
           Iulia Cazan 
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