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Parlamentul  României 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti, 20 iunie 2019       
Nr. 4c-2/519 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 19 şi 20 iunie 2019 

 
 
În ziua de 19 iunie 2019, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei 

Deputaţilor a dezbătut pe fond şi a avizat următoarele proiecte de Lege/propuneri 
legislative aferente legisla ției naționale: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern 
nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, 
pentru modificarea art.43 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, 
precum şi pentru modificarea art.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale. (PLx435/2018) - Raport preliminar pentru Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate deputații prezenți 
la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să trimită Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului un raport preliminar de respingere a proiectului de 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.20/1994 privind 
măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, pentru modificarea 
art.43 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, precum şi pentru 
modificareaart.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale. 

2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal cu modificările şi completările ulterioare. (PLx666/2018) - Raport 

AMÂNAT    
3. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

(PLx270/2019) - Raport  
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate deputații prezenți 

la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
un raport de respingere a proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal.  
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4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind 
procedura adopţiei, precum şi pentru abrogarea art.5 alin.(7) lit.ş) şi cc) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la 
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. (PLx736/2018) - Aviz pentru Comisia pentru muncă şi protecţie socială si 
pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

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

5. 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 şi infrastructură   

AMÂNAT 
6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991. (PLx149/2019) - Aviz pentru Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice si pentru Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi   

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la l ucrări au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

 
De asemenea, Comisia a examinat următorul document transmis de instituț iile 

UE: 
7. BPI-126/E - Comunicare a comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Banca Centrala Europeana, Comitetul Economic ș i Social European, Comitetul 
Regiunilor ș i Banca Europeana de Investiț ii - Abordarea impactului pe care l-ar avea 
retragerea fără acord a Regatului Unit din Uniune: abordarea coordonată a Uniunii 
COM (2019) 195 - Examinare pe Fond - Document nelegislativ  

AMÂNAT 
 
În ziua de 20 iunie 2019, membrii Comisiei au avut activitate de documentare în 

vederea soluţionării problemelor repartizate comisiei.  
 

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 
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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 

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. Popescu Pavel PNL 

21. Sighiartău Robert-Ionatan PNL  

22. Suciu Matei PSD 

23. Ștefan Viorel PSD 

24. Todoran Adrian-Mihăiță PMP 

25. Vosganian Varujan ALDE 
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 În data de 19 iunie 2019 domnul deputat Ştefan Viorel a fost înlocuit de domnul 
deputat Manole Petru-Florin. Următorii deputaţi au fost absenţi: Bran Ioana şi 
Vosganian Varujan. 
 
 În data de 20 iunie 2019, următorii deputaţi au fost absenţi: Șetefan Viorel și 
Vosganian Varujan. 
  
   

 
PREŞEDINTE, 
Sorin LAZĂR 

 
 
 
 

Consilier parlamentar, 
           Iulia Cazan 
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