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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 
 

 

  

          

                                       

  

 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

  

din zilele de 17, 18 și 19 decembrie 2018   

 

  
 

 În ziua de 17 octombrie 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, s-au întrunit în şedinţă comună 

și au procedat la audierea candidaților înscriși pentru ocuparea funcției de membru 

neexecutiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, pe locul devenit 

vacant prin demisia domnului Grădinescu Gabriel. Numirea noului membru 

neexecutiv se va face 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 și a votului exprimat, membrii celor patru Comisii au 

hotărât 

să propună plenului Camerelor reunite numirea domnului Ţara Ioan Gheorghe în 

funcția de membru neexecutiv al Consiliului Autorității de Supraveghere 

Financiară. 

 

În ziua de 18 decembrie 2018, Comisia a dezbătut pe fond și a avizat 

următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative aferente legislației naționale: 

 

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

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

AMÂNAT 

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

nr.88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

insolvenţei şi a altor acte normative. (PLx 721/2018) – Raport preliminar pentru 

Comisia juridică, de disciplină și imunități 

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

prezenți la lucrări, au hotărât, cu majoritate de voturi, să trimită Comisiei juridice, 

de disciplină și imunități un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2018 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor 

acte normative, cu amendamente admise. 

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

nr.50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN 

TINE". (PLx 474/2018) – Raport comun cu Comisia pentru politică economică, 

reformă și privatizare 

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

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

Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2018 privind implementarea 

Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE", cu amendamente admise. 

4. Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 

aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu 

cardul. (PLx 740/2018) – Raport 

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

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

Camerei Deputaţilor spre dezbatere și adoptare  proiectul de Lege privind 

stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele 

interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul, în forma adoptată de Senat. 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal. (PLx 741/2018) – Raport 

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

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

Camerei Deputaţilor spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu un 

amendament de tehnică legislativă. 
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6. Propunere legislativă pentru modifcarea şi completarea Legii nr.78/2014 

privind reglementarea activităţii de voluntariat din România. (PLx 634/2018) – 

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. 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 

(PLx 664/2018) – 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. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.64/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 

privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de 

origine animală care nu sunt destinate consumului uman. (PLx 546/2018) – Aviz 

pentru Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice  

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

unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

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

nr.94/2018 pentru completarea art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.13/2017 privind 

aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene. 

(PLx 735/2018) – Aviz pentru Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice și pentru Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret 

şi sport 

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

unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

10. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea prevederilor 

art.38 alin.3 din LEGEA-CADRU Nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (PLx 608/2018) – 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. 

11. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.98 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.195 din 12/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice, republicată. (PLx 641/2018) – Aviz pentru Comisia pentru industrii şi 

servicii, pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, pentru Comisia pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și pentru Comisia pentru 

transporturi şi infrastructură 

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

unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 
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12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei nr.VI a 

Legii-cadru nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice. (PLx 650/2018) – 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. 

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

nr.91/2018 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 

pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi 

acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. (PLx 694/2018) – Aviz 

pentru Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

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

unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

14. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 

privind regimul drumurilor. (PLx 726/2018) – Aviz pentru Comisia pentru 

transporturi şi infrastructură 

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

de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

15. Proiect de Lege pentru completarea Legii concediului paternal 

nr.210/1999 şi pentru abrogarea art.10 alin.(7) din Oronanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. (PLx 724/2018) – 

Aviz pentru Comisia pentru muncă și protecție socială 

AMÂNAT 

 

 

În ziua de 19 decembrie 2018, Comisia a dezbătut proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2018 privind 

modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor 

măsuri fiscal-bugetare. (PLx 285/2018) – Retrimitere de la plen – Raport 

înlocuitor 

În urma reexaminării 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 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea şi completarea 

unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu 

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

regăsesc în Anexa nr.2. 

Prezentul raport înlocuiește raportul depus în data de 12 decembrie 2018. 
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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 

14. 1
5 
Iancu Marius-Ionel PSD 

15. 1
6 
Matei Călin-Vasile-Andrei PSD 
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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 17 decembrie 2018, domnul deputat Pop Andrei, a fost înlocuit 

de domnul deputat Manole Petre-Florin, domnul deputat Budăi Marius-Constantin, 

a fost înlocuit de doamna deputat Radu Anișoara, doamna deputat Chichirău 

Cosette-Paula, a fost înlocuită de domnul deputat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, 

domnul deputat Heiuș Lucian-Ovidiu, a fost înlocuit de doamna deputat Angelica 

Fădor, domnul deputat Năsui Claudiu-Iulius-Gavril, a fost înlocuit de domnul 

deputat Sergiu-Cosmin Vlad, domnul deputat Popescu Pavel, a fost înlocuit de 

domnul deputat Vîlceanu Dan, iar domnul deputat Ștefan Viorel, a fost înlocuit de 

doamna deputat Șarapatin Elvira. 

 

În ziua de 18 decembrie 2018, domnul deputat Budăi Marius-Constantin, a 

fost înlocuit de domnul deputat Ursu Răzvan, iar domnul deputat Ștefan Viorel, a 

fost înlocuit de doamna deputat Pană Doina. 
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 În ziua de 19 decembrie 2018, domnul deputat Budăi Marius-Constantin, a 

fost înlocuit de domnul deputat Manole Petre-Florin, iar domnul deputat Ștefan 

Viorel, a fost înlocuit de doamna deputat Teiș Alina. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Iuliu NOSA     

 

 

 

Consilier parlamentar 

                                                                                                                                Alexandra Nistor  


	SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI

