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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 
 

 

  

          

                                       

  

 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

  

din zilele de 30 - 31 octombrie 2018 și 1 noiembrie 2018   

 

  

În ziua de 30 octombrie 2018, Comisia a dezbătut pe fond și a avizat 

următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative aferente legislației naționale: 

 

1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind 

îmbunătăţirea managementulu riscului de dezastre) dintre România şi Banca 

Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 august 

2018. (PLx 543/2018) – Raport  

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

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

Camerei Deputaţilor spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege pentru 

ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea managementulu 

riscului de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 

şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 august 2018, în forma prezentată de 

Guvern. 

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

nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 

prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. (PLx 82/2016) – 

Raport preliminar pentru Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

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

prezenţi la lucrări, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să trimită Comisiei pentru 

muncă și protecție socială și Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru 
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aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 

precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

43/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 

prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale. 

(PLx 509/2016) – Raport preliminar pentru Comisia pentru muncă și protecție 

socială și Comisia juridică, de disciplină și imunități  

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

prezenți la lucrări, au hotărât cu unanimitate de voturi, să trimită Comisiei pentru 

muncă și protecție socială și Comisiei juridice, de disciplină și imunități un raport 

preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 43/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-

bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru 

aplicarea unitară a dispoziţiilor legale, cu modificările și completările ulterioare. 

4. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. (PLx 345/2014) – 

Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități 

Deputații celor două comisii, au hotărât cu unanimitate de voturi, să 

propună plenului Camerei Deputaţilor un raport comun de respingere a 

proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, ca urmare a Deciziei 

Curții Constituționale nr.62/2017, care a declarat Legea neconstituțională în 

ansamblul său. 

5. Lege privind unele măsuri referitoare la plăţile beneficiarilor Sit Natura 

2000. (PLx 228/2016) – Raport preliminar pentru Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 

Deputații prezenți la lucrări, au hotărât cu unanimitate de voturi, să trimită 

Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice și 

Comisiei juridice, de disciplină și imunități, un raport preliminar de respingere a 

Legii privind unele măsuri referitoare la plăţile beneficiarilor Sit Natura 2000, ca 

urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.683/2016 conform căreia dispozițiile 

Legii privind unele măsuri referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000 sunt 

neconstituționale. 



Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

 

Pagina 3/6 
 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii. (PLx 59/2018) – Raport comun cu Comisia 

pentru sănătate și familie  

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

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

Deputaților un raport comun de respingere a propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

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

nr.100/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 

privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 

sănătăţii. (PLx 99/2018) – Raport comun cu Comisia pentru sănătate și familie 

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

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

Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.100/2017 pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii 

pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, în forma adoptată de 

Senat. 

8. Propunere legislativă pentru completarea art.7 şi modificarea art.460 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. (PLx 9/2018) – Raport 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

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

Deputaţilor un raport de respingere a propunerii legislative pentru completarea 

art.7 şi modificarea art.460 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

9. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal. (PLx 299/2018) – Raport 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

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

Deputaţilor un raport de respingere a propunerii legislative pentru completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

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

nr.49/2018 pentru stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică 

pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public 

şi privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia 

Patrimoniului Protocolului de Stat'', precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative. (PLx 452/2018) – Aviz pentru Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului și pentru Comisia juridică, de disciplină și 

imunități 

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

de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 
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 11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.33/2018 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea 

unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la 

Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea 

navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum 

şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul 

Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană. (PLx 454/2018) – 

Aviz pentru Comisia pentru transporturi și infrastructură 

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

de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

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

nr.52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 

privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului. (PLx 504/2018) – Aviz pentru 

Comisia pentru sănătate și familie 

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

de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

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

nr.55/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile 

apărării şi securităţii. (PLx 505/2018) – Aviz pentru Comisia pentru industrii și 

servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională 

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

de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

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

nr.53/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 

poliţistului. (PLx 515/2018) – Aviz pentru Comisia pentru muncă și protecție socială 

și Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

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

de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

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

nr.60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

forţei de muncă. (PLx 518/2018) – Aviz pentru Comisia pentru muncă și protecție 

socială 

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

de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

 

În zilele de 31 octombrie și 1 noiembrie 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 Ampleev Andrian 
Minoritățile Naționale  

 

8 Bran Ioana PSD 

9 Chichirău Cosette-Paula USR 

10 Cocoș Vasile PSD 

11 Erdei-Dolóczki István UDMR 

12 Firczak Iulius Marian Minoritățile Naționale 

13 Heiuș Lucian-Ovidiu PNL 

14 Iancu Marius-Ionel PSD 

15 Matei Călin-Vasile-Andrei PSD 
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16 Năsui Claudiu-Iulius-Gavril USR 

17 Neagu Nicolae PNL 

18 Nicoară Romeo Florin PNL 

19 Pau  Radu-Adrian PSD 

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 

 

În ziua de 30 octombrie 2018, doamna deputat Bran Ioana, a fost înlocuită de 

domnul deputat Simion Lucian-Eduard, iar domnul deputat Pop Andrei, a fost 

înlocuit de domnul deputat Manole Petre-Florin. Domnii deputați Pau  Radu-Adrian 

și Ștefan Viorel au fost absenți. 

În ziua de 31 octombrie 2018, următorii deputați au fost absenți: Pop Andrei, 

Bran Ioana, Pau  Radu-Adrian și Ștefan Viorel.   

În ziua de 1 noiembrie 2018, următorii deputați au fost absenți: Pop Andrei, 

Bran Ioana, Chichirău Cosette-Paula, Erdei-Dolóczki István, Pau  Radu-Adrian și 

Ștefan Viorel. 

 

PREŞEDINTE, 

Marius-Constantin BUDĂI     

 

 

Consultant parlamentar 

                                                                                                                                Alexandra Nistor  
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