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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor  

 

  

          
                                       
  
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
  

din zilele de 05, 06 și 07 iunie 2018  
 
  

În ziua de 05 iunie 2018, Comisia a dezbătut pe fond și a avizat 
următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative aferente legislației naționale:    

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

nr.24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale de 
fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro. (PLx 271/2018) – 
Raport comun cu Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii 
prezenţi la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaților spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Comisiei naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare 
a monedei euro, în forma adoptată de Senat. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.29/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente 
politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate 
la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat 
pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul garantării. (PLx 303/2018) – Raport comun cu 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii 
prezenţi la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 
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Deputaților spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2018 pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de 
pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a 
fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, 
în forma adoptată de Senat. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare. (PLx 136/2018) 
– Raport comun cu Comisia pentru administrație publică şi amenajarea 
teritoriului 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii 
prezenţi la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaților un raport comun de respingere a propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri financiare. 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art.63 din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale. (PLx 214/2018) – Raport 
comun cu Comisia pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii 
prezenţi la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaților spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri 
bugetare şi pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu amendamente admise. 

5. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001. (PLx 
44/2018) – Raport comun cu Comisia pentru administrație publică şi amenajarea 
teritoriului 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii 
prezenţi la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaților spre dezbatere şi adoptare propunerea legislativă pentru 
completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, cu amendamente admise. 
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6. Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale. (PLx 265/2018) – Raport comun cu Comisia 
pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii 
prezenţi la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaților un raport comun de respingere a propunerii legislative pentru 
completarea art.5 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale. 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct.25 al art.I din Legea 
nr.164/2016 pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 şi pentru 
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004. (PLx 
279/2018) – Raport preliminar pentru Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice un raport preliminar de 
respingere a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct.25 al art.I din Legea 
nr.164/2016 pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 şi pentru 
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004. 

8. Propunere legislativă pentru modificarea unor dispoziţii din Codul 
Fiscal. (PLx 225/2018) – Raport 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu majoritate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților  un 
raport  de respingere a propunerii legislative pentru modificarea unor dispoziţii 
din Codul Fiscal. 

9. Propunere legislativă pentru completarea dispoziţiilor art.97 din Codul 
Fiscal. (PLx 226/2018) – Raport 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu majoritate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților  un 
raport  de respingere a propunerii legislative pentru completarea dispoziţiilor 
art.97 din Codul Fiscal. 

10. Proiect de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal. (PLx 289/2018) – Raport 

AMÂNAT 
11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.12/2018 pentru modificarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării 
finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind 
sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale 
acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în 
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bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate. 
(PLx 215/2018) – Raport 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților spre 
dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.12/2018 pentru modificarea Legii nr.321/2006 privind 
regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau 
acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor 
reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a 
sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru 
această activitate, cu amendamente admise prezentate în anexa nr.1. 
Amendamentele respinse se regăsesc în anexa nr.2. 

12. Proiect de Lege privind Statutul inspectorului de muncă. (PLx 
124/2018) – Aviz pentru Comisia pentru muncă și protecție socială 

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

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.104/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.233/2016 privind 
parteneriatul public-privat. (PLx 137/2018) – 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 negativ pentru proiectul de lege, întrucât Legea nr. 
233/2016 privind parteneriatul public-privat a fost abrogată prin Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 39/2018 din 10 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial 
al României nr. 427 din 18 mai 2018. 

14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în 
domeniul achiziţiilor publice. (PLx 160/2018) – 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. 

15. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor 
proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. (PLx 266/2018) – Aviz pentru Comisia pentru cultură, arte, mijloace 
de informare în masă și pentru Comisia pentru politică externă 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 
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16. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii. (PLx 
232/2018) – Aviz pentru Comisia pentru sănătate şi familie 

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

17. Proiect de Lege privind trecerea Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din 
domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele 
Române" în domeniul public al Comunei Brebu si în administrarea Consiliului 
Local al Comunei Brebu. (PLx 110/2018) – Aviz pentru Comisia pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului și pentru Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

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

18. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
asigurărilor sociale. (PLx 159/2018) – Aviz pentru Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

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

 
De asemenea, Comisia a examinat următorul document transmis de 

instituțiile UE: 
 

19. BPI-213/E- COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL 
ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Un buget 
modern pentru o Uniune care protejează, capacitează şi apără Cadrul financiar 
multianual pentru perioada 2021-2027. COM(2018)321. (6/E/17.05.2018) – 
Examinare pe Fond – Document de consultare nelegislativ 

În urma dezbaterii Comunicării, Comisia, cu unanimitate de voturi a 
deputaţilor prezenţi, a hotărât întocmirea unui proiect de opinie favorabil. 

 
În zilele de 06 și 07 iunie 2018, membrii Comisiei au avut activitate de 

documentare în vederea soluționării problemelor repartizate comisiei.    
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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 Dobre Mircea-Titus neafiliat 

11 Erdei-Dolóczki István UDMR 

12 Firczak Iulius Marian Minoritățile Naționale 

13 Heiuș Lucian-Ovidiu PNL 

14 Iancu Marius-Ionel PSD 

15 Ignat Miron Minoritățile Naționale 
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16 Matei Călin-Vasile-Andrei PSD 

17 Năsui Claudiu-Iulius-Gavril USR 

18 Neagu Nicolae PNL 

19 Pau  Radu-Adrian PSD 

20 Popescu Pavel PNL 

21 Sighiartău Robert-Ionatan PNL  

22 Ștefan Viorel PSD 

23 Todoran Adrian-Mihăiță PMP 

24 Vîlceanu Dan PNL 

25 Vosganian Varujan ALDE 

  
În ziua de 05 iunie 2018, doamna deputat Bran Ioana, a fost înlocuită de 

doamna deputat Radu Anișoara și de domnul deputat Vișan Georgian, iar domnul 
deputat Ștefan Viorel, a fost înlocuit de domnul deputat Petrea Gabriel. 

În ziua de 06 iunie 2018, următorii deputați au fost absenți: Bran Ioana și 
Ștefan Viorel. 

În ziua de 07 iunie 2018, următorii deputați au fost absenți: Bran Ioana, 
Chichirău Cosette-Paula, Erdei-Dolóczki István, Năsui Claudiu-Iulius-Gavril și 
Ștefan Viorel. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Marius-Constantin BUDĂI     

 
 

Șef cabinet 
                                                                                                                                Alexandra Nistor  
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