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Parlamentul  României 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

  
din zilele de 31 octombrie și 01-02 noiembrie 2017 

 
  

În ziua de 31 octombrie 2017, 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.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. (PLx 
592/2010) – Raport preliminar pentru Comisia juridică, de disciplină și imunități    

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

52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile 
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. (PLx 511/2016) – 
Raport preliminar pentru Comisia juridică, de disciplină și imunități    

AMÂNAT 
3. Proiect de Lege privind reglementarea creanţelor cesionate. (PLx 

694/2015) –Retrimitere de la Plen - Raport preliminar suplimentar pentru Comisia 
juridică, de disciplină și imunități       

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

nr.42/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală. (PLx 296/2017) – Raport  

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să supună spre dezbatere și adoptare Plenului 
Camerei Deputaților  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
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a Guvernului nr.42/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, în forma adoptată de Senat. 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală. (PLx 358/2017) – Raport  

AMÂNAT 
6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de 
infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea 
Legii nr.105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul" Cooperare 
Teritorială Europeană", precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 
completarea unor acte normative. (PLx 344/2017) – Raport 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu majoritate de voturi, să supună spre dezbatere și adoptare Plenului 
Camerei Deputaților  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării 
proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020, pentru completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea şi utilizarea 
fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru 
obiectivul" Cooperare Teritorială Europeană", precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare şi completarea unor acte normative, cu amendamente 
admise. 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2017 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020. (PLx 357/2017) – Raport 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu majoritate de voturi, să supună spre dezbatere și adoptare Plenului 
Camerei Deputaţilor proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014-2020, în forma adoptată de Senat. 
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8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2017 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2011 
privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare 
elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de 
cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în 
cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei 
asistenţe. (PLx 352/2017) – Raport  

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să supună spre dezbatere și adoptare Plenului 
Camerei Deputaţilor proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.10/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru 
utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin 
intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea 
disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a 
contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe, în forma adoptată de Senat. 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2006 
privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele 
sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de preturindeni şi a 
organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de 
utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni 
pentru această activitate. (PLx 331/2017) – Raport 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să supună spre dezbatere și adoptare Plenului 
Camerei Deputaţilor proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru 
programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de 
preturindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului 
de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni pentru această activitate, cu amendamente admise. 

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.299/2007 
privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni. (PLx 350/2017) – Raport 
preliminar pentru Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării  

AMÂNAT 
11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2017 

pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi prorogarea unor termene. (PLx 
353/2017) – Aviz pentru Comisia pentru industrii și servicii 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 
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12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2017 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de 
comercializare a pachetelor de servicii turistice. (PLx 356/2017) – Aviz pentru 
Comisia pentru industrii și servicii 

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

13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2017 
privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale 
în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate. (PLx 355/2017) – Aviz 
pentru Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

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

14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2017 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernlui nr.22/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză. (PLx 354/2017) – 
Aviz pentru Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

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

 
În zilele de 01 și 02 noiembrie 2017, 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 Ștefan Viorel 
-președinte PSD 

2 Huțucă Bogdan-Iulian 
-vicepreședinte PNL 

3 Lazăr Sorin 
-vicepreședinte PSD 

4 Nosa Iuliu 
-vicepreședinte PSD 

5 Pirtea Marilen-Gabriel 
-secretar PNL 
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6 Pop Andrei  
-secretar PSD 

7 Bran Ioana PSD 

8 Budăi Marius-Constantin PSD 

9 Buican Cristian PNL 

10 Chichirău Cosette-Paula USR 

11 Cocoș Vasile PSD 

12 Dobre Mircea-Titus PSD 

13 Erdei-Dolóczki István UDMR 

14 Firczak Iulius Marian Minoritățile Naționale 

15 Heiuș Lucian-Ovidiu PNL 

16 Iancu Marius-Ionel PSD 

17 Ignat Miron Minoritățile Naționale 

18 Matei Călin-Vasile-Andrei PSD 

19 Năsui Claudiu-Iulius-Gavril USR 

20 Neagu Nicolae PNL 

21 Pau  Radu-Adrian PSD 

22 Sighiartău Robert-Ionatan PNL 

23 Todoran Adrian-Mihăiță PMP 
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24 Vîlceanu Dan PNL 

25 Vosganian Varujan ALDE 

  
În ziua de 31 octombrie 2017, doamna deputat Chichirău Cosette-Paula, a 

fost înlocuit de domnul deputat Popescu Daniel. Următorii deputați au fost absenți: 
Huțucă Bogdan-Iulian, Bran Ioana, Dobre Mircea-Titus și Heiuș Lucian-Ovidiu.   

În ziua de 01 noiembrie 2017, următorii deputați au fost absenți: Huțucă 
Bogdan-Iulian, Budăi Marius-Constantin, Chichirău Cosette-Paula, Dobre Mircea-
Titus, Heiuș Lucian-Ovidiu, Pau  Radu-Adrian, Sighiartău Robert-Ionatan și 
Todoran Adrian-Mihăiță. 

În ziua de 02 noiembrie 2017, următorii deputați au fost absenți: Huțucă 
Bogdan-Iulian, Budăi Marius-Constantin, Chichirău Cosette-Paula, Dobre Mircea-
Titus, Heiuș Lucian-Ovidiu, Pau  Radu-Adrian, Sighiartău Robert-Ionatan și 
Todoran Adrian-Mihăiță. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Viorel ȘTEFAN     

 
 
 

Șef cabinet 
                                                                                                                                Alexandra Nistor  
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