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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor  

 

  

          
                                       
  
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
  

din zilele de 20, 21 și 22 februarie 2018 
 
  

 
În ziua de 20 februarie 2018, Comisia a dezbătut pe fond și a avizat 

următoarele următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative aferente legislației 
naționale:   

 
1. 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 pentru Comisia juridică, de disciplină și imunități 

AMÂNAT 
2.   Propunere legislativă privind restituitrea diferenţelor salariale 

personalului din sectorul bugetar, determinate de măsurile de reducere salariale 
dispuse în temeiul art.1 din Legea nr.118/2010. (PLx 279/2017) –Raport comun cu 
Comisia pentru muncă și protecție socială 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților  un 
raport  comun de respingere asupra propunerii legislative privind restituitrea 
diferenţelor salariale personalului din sectorul bugetar, determinate de măsurile 
de reducere salariale dispuse în temeiul art.1 din Legea nr.118/2010. 

3.  Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării 
Planului national de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a 
populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii 

Bucureşti,  05.03.2018 
Nr. 4c-2/ 130 

alexandra.nistor
New Stamp



Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
 

Pagina 2/5 
 

de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea 
Ministerului Sănătăţii. (PLx 529/2017) – Raport comun cu Comisia pentru 
sănătate şi familie 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu majoritate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților  un 
raport comun de respingere asupra propunerii legislative pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie 
"Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenţie pentru 
prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi 
încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate 
în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii. 

4.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal. (PLx 361/2017) – 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 Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu amendamente admise. 

5.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal. (PLx 415/2017) – 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 asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

6.  Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 
227/2015 privind Codul fiscal. (PLx 8/2018) – Raport 

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

nr.82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (PLx 
584/2017) – 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. 

8.  Propunere legislativă privind marcarea calităţii produselor. (PLx 
590/2017) – Aviz pentru Comisia pentru industrii şi servicii și pentru Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice 

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

9.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică -S.A. ca 
urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică " prin 
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transformare. (PLx 600/2017) – Aviz pentru Comisia pentru politică economică, 
reformă și privatizare și pentru Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport 

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

10.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2016 privind siguranţa 
operaţiunilor petroliere offshore. (PLx 508/2017) – Aviz pentru Comisia pentru 
industrii şi servicii și pentru Comisia pentru mediu și echilibru ecologic 

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

11.  Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011. (PLx 441/2017) – Aviz pentru Comisia pentru învățământ, 
știință, tineret și sport 

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

 
 
În zilele de 21 și 22 februarie 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 

6 Pop Andrei  
-secretar PSD 
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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 

24 Vîlceanu Dan PNL 
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25 Vosganian Varujan ALDE 

  
În ziua de 20 februarie 2018, doamna deputat Bran Ioana, a fost înlocuită de 

doamna deputat Teiș Alina, iar domnul deputat Ștefan Viorel, a fost înlocuit de 
doamna deputat Radu Anișoara. Următorii deputați au fost absenți: Cocoș Vasile și 
Ştefan Ion. 

În ziua de 21 februarie 2018, următorii deputați au fost absenți: Bran Ioana, 
Chichirău Cosette-Paula, Cocoș Vasile, Năsui Claudiu-Iulius-Gavril, Ştefan Ion și 
Ștefan Viorel. 

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

PREŞEDINTE, 
Marius-Constantin BUDĂI    

 
 
 

Șef cabinet 
                                                                                                                                Alexandra Nistor  
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