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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
                București, 6 mai 2020       

               Nr. 4c-2/401 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI ONLINE 

din ziua de 5 mai 2020 

 

 

             În ziua de 5 mai 2020, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei 

Deputaților a dezbătut pe fond, în ședință online, următoarele propuneri 

legislative și proiecte de Lege: 

 

1. Propunere legislativă pentru modificarea lit.h), alin.(1), art.456 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal (Plx651/2018). – Retrimitere de la Plen – 

Raport suplimentar 

 

 În urma reexaminării online a propunerii legislative și a opiniilor exprimate, 

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

plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a propunerii legislative 

pentru modificarea lit.h), alin.(1), art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, în forma prezentată de inițiator. 

 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2019 

privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului 

nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de 

mediu şi gospodărire a apelor (PLx80/2020). – Raport preliminar pentru Comisia 

pentru mediu și echilibru ecologic   

  

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

prezenți la lucrările online, au hotărât cu majoritate de voturi, să trimită Comisiei 

pentru mediu și echilibru ecologic, pe e-mail-ul cpmediu@cdep.ro, un raport 

preliminar de adoptare a proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.87/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 

din Ordonanța Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea 

Laurentiu
Ştampilă
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programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, în forma 

adoptată de Senat. 

 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2020 

privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale 

de salvare (PLx109/2020). - Raport  

 

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările online 

au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un 

raport de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru 

acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare, cu amendamente 

admise. 

 

4. Proiect de Lege privind Codul administrativ (PLx190/2020). – Raport comun cu 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru 

muncă și protecție socială și Comisia juridică, de disciplină și imunități 

 

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările online 

au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților 

respingerea proiectului de Lege privind Codul administrativ. 

 

 

Comisia pentru buget, finanțe și 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 
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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 

20. Pau Radu Adrian PRO EUROPA 

21. Popescu Pavel PNL 

22. Radu Anișoara PSD 

23. Sighiartău Robert-Ionatan PNL  

24. Suciu Matei PSD 

25. Todoran Adrian-Mihăiță PMP 

26. Vişan George-Gabriel PSD 

27. Vosganian Varujan Neafiliat 
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În data de 5 mai 2020, toți membrii Comisiei și-au înregistrat prezența online, la 

ședință. 

 

Facem precizarea că domnul președinte Sorin Lazăr, domnul deputat          

Marius-Constantin Budăi și doamna deputat Ioana Bran, au fost prezenți fizic la sediul 

Camerei Deputaților și au participat la ședința online alături de ceilalți membrii ai 

Comisiei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Sorin LAZĂR 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, 

        Iulia Cazan 


	SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI ONLINE

