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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

  

din zilele de 11, 12 și 13 decembrie 2018   

 

  

În ziua de 11 decembrie 2018, Comisia a dezbătut pe fond următoarele 

proiecte de Lege/propuneri legislative aferente legislației naționale: 

 

1. Proiect de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2019. 

În urma examinării proiectului de Hotărâre privind Bugetul Camerei 

Deputaților pe anul 2019, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât ca proiectul 

de Hotărâre să fie supus spre dezbaterea și adoptarea Plenului, în forma 

prezentată. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre 

România şi Banca Europeană de Investiţii (România - Cofinanţare UE pentru 

dezvoltare rurală 2014 - 2020), semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2018. (PLx 

731/2018) – Raport 

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

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

Camerei Deputaţilor spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege pentru 

aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de 

Investiţii (România - Cofinanţare UE pentru dezvoltare rurală 2014 - 2020), 

semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2018, cu un amendament de tehnică 

legislativă prezentat în Anexă. 

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

nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative. (PLx 708/2018) – Raport comun cu Comisia 

pentru muncă și protecție socială 
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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 urgenţă a Guvernului nr.89/2018 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu 

amendamentele admise prezentate în Anexa nr.1. Amendamentele respinse se 

regăsesc în Anexa nr.2. 

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

nr.25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi 

pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. (PLx 285/2018) – Raport 

AMÂNAT 

5. Proiect de Lege privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe 

termen lung "România 2040". (PLx 433/2018) – Raport comun cu Comisia pentru 

politică economică, reformă și privatizare 

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

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

Camerei Deputaţilor spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege privind 

elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung "România 2040", cu 

amendamente admise prezentate în Anexa nr.1. Amendamentele respinse se 

regăsesc în Anexa nr.2. 

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

nr.58/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2017 

privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi 

Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor 

economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020. 

(PLx 517/2018) – Raport 

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

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

Camerei Deputaţilor spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2018 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul 

Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de 

susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la 

bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, în forma adoptată de Senat. 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2018 

privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internaţional 

pentru Tehnologia Informaţiei în Administraţia Guvernamentală (ICA) şi 

aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, 

precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
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cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este 

parte. (PLx 582/2018) – Raport 

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

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

Camerei Deputaţilor spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2018 privind aderarea Secretariatului 

General al Guvernului la Consiliul Internaţional pentru Tehnologia Informaţiei în 

Administraţia Guvernamentală (ICA) şi aprobarea unor măsuri de natură 

financiară ce decurg din calitatea de membru, precum şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 

internaţionale interguvernamentale la care România este parte, în forma 

adoptată de Senat. 

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

nr.25/2017 pentru modificarea conţinutului anexei la Ordonanţa Guvernului 

nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute 

ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale. (PLx 

199/2017) – Raport comun cu Comisia pentru industrii și servicii 

AMÂNAT 

9. Propunere legislativă privind înseminarea artificială umană şi sporirea 

natalităţii. (PLx 591/2017) – Raport preliminar pentru Comisia pentru sănătate și 

familie 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii 

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

sănătate și familie un raport preliminar de respingere a propunerii legislative 

privind înseminarea artificială umană şi sporirea natalităţii. 

 

În ziua de 12 decembrie 2018, Comisia a dezbătut proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2018 privind 

modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor 

măsuri fiscal-bugetare. (PLx 285/2018) – 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 urgenţã a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-

bugetare, cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr.1. Amendamentele 

respinse se regăsesc în Anexa nr.2. 

 

În ziua de 13 decembrie 2018, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și 

Comisia pentru industrii și servicii ale Camerei Deputaților, împreună cu Comisia 
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pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și Comisia economică, 

industrii și servicii ale Senatului, s-au întrunit în ședință comună pentru dezbaterea 

și analiza raportului anual de activitate pentru anul 2017 a Autorității Naționale de 

Reglementare în domeniul Energiei și Raportul anual privind determinarea 

prețurilor și tarifelor reglementate și a Raportului anual de activitate pentru anul 

2016.  

 

 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci are următoarea componenţă: 

 
 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Grupul parlamentar 

1. 2 
Huțucă Bogdan-Iulian 

-vicepreședinte 
PNL 

2. 3 
Lazăr Sorin 

-vicepreședinte 
PSD 

3. 4 
Nosa Iuliu 

-vicepreședinte 
PSD 

4. 5 
Pirtea Marilen-Gabriel 

-secretar 
PNL 

5. 6 
Pop Andrei  

-secretar 
PSD 

6. 7 Ampleev Andrian 
Minoritățile Naționale  

 

7. 8 Bran Ioana PSD 

8. 9 Budăi Marius-Constantin PSD 

9. 1

0 
Chichirău Cosette-Paula USR 

10. 1
1 
Cocoș Vasile PSD 

11. 1
2 
Erdei-Dolóczki István UDMR 

12. 1
3 
Firczak Iulius Marian Minoritățile Naționale 
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13. 1
4 
Heiuș Lucian-Ovidiu PNL 

14. 1
5 
Iancu Marius-Ionel PSD 

15. 1
6 
Matei Călin-Vasile-Andrei PSD 

16. 1
7 
Năsui Claudiu-Iulius-Gavril USR 

17. 1
8 
Neagu Nicolae PNL 

18. 1
9 
Nicoară Romeo Florin PNL 

19. 2
0 
Pau  Radu-Adrian PSD 

20. 2
1 
Popescu Pavel PNL 

21. 2
2 
Sighiartău Robert-Ionatan PNL  

22. 2
3 
Suciu Matei PSD 

23. 2
4 
Ștefan Viorel PSD 

24. 2
5 
Todoran Adrian-Mihăiță PMP 

25. 2
6 
Vosganian Varujan ALDE 

 

În ziua de 11 decembrie 2018, domnul deputat Pop Andrei, a fost înlocuit 

de domnul deputat Velcea Nicolae, domnul deputat Budăi Marius-Constantin, a 

fost înlocuit de domnul deputat Lupaşcu Costel, iar domnul deputat Ștefan Viorel, 

a fost înlocuit de domnul deputat Stancu Florinel. Domnul deputat Nicoară Romeo 

Florin a fost absent. 

În ziua de 12 decembrie 2018, domnul deputat Pop Andrei, a fost înlocuit 

de domnul deputat Manole Petre-Florin, domnul deputat Budăi Marius-Constantin, 

a fost înlocuit de domnul deputat Vrăjitoru Sorinel-Marian, iar domnul deputat 

Ștefan Viorel, a fost înlocuit de doamna deputat Teiș Alina. Domnul deputat 

Nicoară Romeo Florin a fost absent. 
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 În ziua de 13 decembrie 2018, domnul deputat Pop Andrei, a fost înlocuit 

de doamna deputat Teiș Alina, domnul deputat Budăi Marius-Constantin, a fost 

înlocuit de domnul deputat Vrăjitoru Sorinel-Marian, iar domnul deputat Ștefan 

Viorel, a fost înlocuit de doamna deputat Tudor Beatrice. Următorii deputați au 

fost absenți: Erdei-Dolóczki István și Nicoară Romeo Florin. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Iuliu NOSA     

 

 

 

Consilier parlamentar 

                                                                                                                                Alexandra Nistor  
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