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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor  

 

  

          
                                       
  
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
  

din zilele de 20, 21 și 22 martie 2018  
 
  

În ziua de 20 martie 2018, Comisia a dezbătut pe fond și a avizat 
următoarele următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative aferente legislației 
naționale:   

 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere pentru 

activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol. (PLx 
470/2017) – Reexaminare la cererea Președintelui României – Raport comun cu 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

În urma analizării cererii de reexaminare şi a opiniilor exprimate, deputații 
celor două Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, admiterea cererii de 
reexaminare a Preşedintelui României şi adoptarea Legii cu amendamente 
admise. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor 
de suine pentru activitatea de reproducţie. (PLx 471/2017) – Reexaminare la 
cererea Președintelui României – Raport comun cu Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

În urma analizării cererii de reexaminare şi a opiniilor exprimate, deputații 
celor două Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, admiterea cererii de 
reexaminare a Preşedintelui României şi adoptarea Legii cu amendamente 
admise. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. (PLx 
592/2010) –Raport preliminar penru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
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În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, un raport preliminar de adoptare a  proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele măsuri 
pentru combaterea evaziunii fiscale, cu amendamente admise. 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare. 
(PLx 571/2017) –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 și adoptare  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii 
Financiare, cu amendamente admise. 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.39/2015 privind cazierul fiscal. (PLx 34/2018) –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 și adoptare proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal, în forma adoptată de 
Senat. 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
- Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau 
reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sala polivalentă - sală 
de sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale. (PLx 38/2018) –
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 şi completarea 
Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată 
hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip 
sala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-
teritoriale. 

7. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.70/2015 
pentru întărirea disciplinei finaciare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în 
numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. (PLx 35/2018) –
Raport 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților spre 
dezbatere și adoptare  proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii 



Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
 

Pagina 3/5 
 

nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei finaciare privind operaţiunile de încasări şi 
plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, în 
forma adoptată de Senat. 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene. (PLx 37/2018) –Raport 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților spre 
dezbatere și adoptare proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene, în 
forma adoptată de Senat. 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală. (PLx 358/2017) –Raport 

AMÂNAT 
10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.113/2017 pentru prorogarea unui termen. (PLx 101/2018) –Raport 
AMÂNAT 
 
În zilele de 21 și 22 martie 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 
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6 Pop Andrei  
-secretar PSD 

7 Bran Ioana PSD 

8 Chichirău Cosette-Paula USR 

9 Cocoș Vasile PSD 

10 Dobre Mircea-Titus PSD 

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 

16 Matei Călin-Vasile-Andrei PSD 

17 Năsui Claudiu-Iulius-Gavril USR 

18 Neagu Nicolae PNL 

19 Pau  Radu-Adrian PSD 

20 Sighiartău Robert-Ionatan PNL 

21 Ştefan Ion PNL 

22 Ștefan Viorel PSD 

23 Todoran Adrian-Mihăiță PMP 
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24 Vîlceanu Dan PNL 

25 Vosganian Varujan ALDE 

  
În ziua de 20 martie 2018, domnul deputat Huțucă Bogdan-Iulian, a fost 

înlocuit de domnul deputat Romeo Nicoară, domnul deputat Ştefan Ion, a fost 
înlocuit de domnul deputat Sorin Moldovan, iar domnul deputat Ștefan Viorel, a 
fost înlocuit de domnul deputat Manole Petre-Florin. Doamna deputat Bran Ioana a 
fost absentă. 

În ziua de 21 martie 2018, următorii deputați au fost absenți: Huțucă 
Bogdan-Iulian , Bran Ioana, Erdei-Dolóczki István, Năsui Claudiu-Iulius-Gavril,  
Ştefan Ion și Ștefan Viorel. 

În ziua de 22 martie 2018, următorii deputați au fost absenți: Huțucă 
Bogdan-Iulian, Bran Ioana, Chichirău Cosette-Paula, Erdei-Dolóczki István,  Năsui 
Claudiu-Iulius-Gavril, Ştefan Ion și Ștefan Viorel.  
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Marius-Constantin BUDĂI    

 
 
 
 
 

Șef cabinet 
                                                                                                                                Alexandra Nistor  
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