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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti, 24 aprilie 2019       
Nr. 4c-2/384 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 23 și 24 aprilie 2019 
 
În ziua de 23 aprilie 2019, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei 

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

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - 
Codul fiscal. (PLx383/2016) - Retrimitere de la Plen - Raport preliminar pentru 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

AMÂNAT 
2. Proiect de Lege privind fondul de compensare a investitorilor. (PLx654/2018) - 

Raport comun cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate deputaţii prezenţi 

la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind privind fondul de compensare a 
investitorilor, cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr. 1. Amendamentele 
respinse se regăsesc în Anexa nr. 2. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală (PLx730/2018) - Raport preliminar pentru Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi  

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate deputații 
prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să trimită Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi un raport preliminar de respingere a propunerii legislative 
pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.  

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.15/2019 pentru prorogarea unor termene. (PLx216/2019) - Raport  

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate deputații prezenți 
la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.15/2019 pentru prorogarea unor termene, în forma adoptată de Senat.  

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.18/2019 privind modificarea şi completarea art.II din Legea nr.145/2018 pentru 
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aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri 
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 
(PLx223/2019) - 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 
spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2019 privind modificarea şi completarea art.II din Legea nr.145/2018 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor 
măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în 
forma adoptată de Senat. 

6. Propunere legislativă privind acordarea de vouchere culturale. (PLx361/2016) - 
Raport preliminar pentru Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

  În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate deputații 
prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să trimită Comisiei pentru 
cultură, arte, mijloace de informare în masă un raport preliminar de respingere a 
propunerii legislative privind acordarea de vouchere culturale. 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea 
Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în 
sectorul avicol. (PLx81/2019) - Raport comun cu Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate deputații prezenţi 
la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
spre dezbatere şi adoptare  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 privind 
aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de 
creştere în sectorul avicol, cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr. 1. 
Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa nr. 2.  

8. Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de 
reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor. (PLx133/2018) - Raport comun cu 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

 În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate deputații prezenţi 
la lucrări au hotărât , cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
spre dezbatere şi adoptare  proiectul de Lege privind privind aprobarea Programului de 
susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor, cu 
amendamentele admise prezentate în Anexa. 

9. Proiect de Lege pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din 
Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente. (PLx227/2019) - Aviz pentru Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi    

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui aviz negativ.    
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10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.73/2018 pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. (PLx559/2018) - Aviz pentru 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru industrii şi 
servicii şi pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

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

11. Propunere legislativă pentru completerea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul 
Silvic (PLx220/2019) - Aviz pentru Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi pentru 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

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

12. Proiect de Lege pentru completarea art.16 din Legea nr.282/2005 privind 
organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine 
de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea 
utilizării lor terapeutice. (PLx176/2018) - Aviz pentru Comisia pentru sănătate şi familie 

AMÂNAT 
 
 
În ziua de 24 aprilie 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 

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 



Pagina 4/4 
 

 
 

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 
 
 În data de 23 aprilie 2019, domnul deputat Nosa Iuliu deputat a fost înlocuit de domnul deputat 
Vrăjitoru Sorinel, domnul deputat Budăi Marius-Constantin a fost înlocuit de doamna deputat Teiş 
Alina şi de doamna deputat Oteşanu Daniela şi domnul deputat Viorel Ştefan a fost înlocuit de domnul 
deputat Simion Eduard. Următorii deputaţi au fost absenţi: Chichirău Cosette-Paula, Erdei-Dolóczki 
István, Nicoară Romeo Florin şi Vosganian Varujan. 
 În data de 24 aprilie 2019, următorii deputaţi au fost absenţi: Budăi Marius-Constantin, 
Chichirău Cosette-Paula, Erdei-Dolóczki István, Nicoară Romeo Florin, Ștefan Viorel şi Vosganian 
Varujan. 

PREŞEDINTE, 
Sorin LAZĂR 

Consilier parlamentar, 
           Iulia Cazan 
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