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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
  

din zilele de 12 - 13 septembrie 2018   
 
  

În ziua de 12 septembrie 2018, Comisia a dezbătut pe fond și a avizat 
următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative aferente legislației naționale:    

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

nr.30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi 
pentru completarea unor acte normative. (PLx 321/2018) – Raport  

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 și adoptare proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2018 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte 
normative, cu amendamente admise. 

2. Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut pentru politici 
de dezvoltare privind manangementul riscurilor de dezastre, cu opţiune de amânare 
a tragerii până la apariţia unei catastrofe (CAT-DDO) între România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 iulie 
2018. (Plx 408/2018) – 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 privind 
ratificarea Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind 
manangementul riscurilor de dezastre, cu opţiune de amânare a tragerii până la 
apariţia unei catastrofe (CAT-DDO) între România şi Banca Internaţională pentru 
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Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2018, în forma 
prezentată de Guvern. 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite 
prin titluri executorii. (Plx 512/2017) – Raport 

AMÂNAT 
4. Propunere legislativă privind posibilitatea societăţilor comerciale cu 

capital integral privat de a acorda al 13-lea şi al 14-lea salariu. (Plx 122/2018) – 
Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 
celor două comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor un raport de respingere a propunerii legislativă privind 
posibilitatea societăţilor comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-
lea şi al 14-lea salariu. 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare. (Plx 139/2018) – Raport comun cu 
Comisia pentru muncă și protecție socială  

În timpul ședinței Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, domnul deputat 
Heiuș Lucian a depus un amendament, care supus la vot a fost respins, regăsindu-
se în anexa care face parte integrantă la prezentul raport. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
celor două Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.3/2018 privind unele măsuri fiscal-
bugetare, în forma adoptată de Senat. 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului 
fiscal. (PLx 245/2018) – Raport  

AMÂNAT 
7. Proiect de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal. (PLx 429/2018) – Raport 
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 și adoptare proiectul de Lege pentru 
completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
amendamente admise. 

8. Proiect de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal. (PLx 289/2018) – Raport 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
celor două comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului 
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Camerei Deputaţilor un raport de respingere a proiectului de Lege pentru 
completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2018 pentru completarea art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.45/1997 privind 
înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene 
române - TAROM" - S.A.. (Plx 376/2018) – Aviz pentru Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 

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

 
În ziua de 13 septembrie 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 

7 Bran Ioana PSD 

8 Chichirău Cosette-Paula USR 

9 Cocoș Vasile PSD 
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10 Erdei-Dolóczki István UDMR 

11 Firczak Iulius Marian Minoritățile Naționale 

12 Heiuș Lucian-Ovidiu PNL 

13 Iancu Marius-Ionel PSD 

14 Matei Călin-Vasile-Andrei PSD 

15 Năsui Claudiu-Iulius-Gavril USR 

16 Neagu Nicolae PNL 

17 Pau  Radu-Adrian PSD 

18 Popescu Pavel PNL 

19 Sighiartău Robert-Ionatan PNL  

20 Suciu Matei PSD 

21 Ștefan Viorel PSD 

22 Todoran Adrian-Mihăiță PMP 

23 Vîlceanu Dan PNL 

24 Vosganian Varujan ALDE 

  
În ziua de 12 septembrie 2018, domnul deputat Pirtea Marilen-Gabriel, a fost 

înlocuit de domnul deputat Ion Ștefan,  doamna deputat Bran Ioana, a fost înlocuită 
de doamna deputat Cobuz Maricela, domnul deputat Ștefan Viorel, a fost înlocuit 
de doamna deputat Radu Anișoara, iar domnul deputat Vîlceanu Dan, a fost 
înlocuit de doamna deputat Lungu Tudorița.  
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În ziua de 13 septembrie 2018, următorii deputați au fost absenți: Pirtea 
Marilen-Gabriel , Bran Ioana, Chichirău Cosette-Paula, Erdei-Dolóczki István și 
Ștefan Viorel. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Marius-Constantin BUDĂI     

 
 

Consultant parlamentar 
                                                                                                                                Alexandra Nistor  
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