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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
  

din zilele de 17 și 19 aprilie 2018  
 
  

În ziua de 17 aprilie 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.97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanţa 
Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale 
prioritare de mediu şi gospodărire a apelor. (PLx 119/2018) – Raport preliminar 
pentru Comisia pentru mediu și echilibru ecologic 

AMÂNAT 
2. Propunere legislativă pentru completarea art.7 şi modificarea art.460 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. (PLx 9/2018) – Raport 
AMÂNAT 
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.7/2018 pentru modificarea Legii nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA 
aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind 
reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al 
tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, 
prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor 
grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, 
implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal. (PLx 142/2018) – Raport 
comun cu Comisia pentru sănătate și familie 
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În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii 
prezenţi la lucrări, au hotărât cu unanimitate de voturi, să supună Plenului 
Camerei Deputaților  spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2018 pentru modificarea 
Legii nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor 
şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii 
tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi 
consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea 
accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de 
populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de 
Fundaţia Romanian Angel Appeal, în forma adoptată de Senat. 

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.181 din LEGEA nr.69 din 28 
aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările 
ulterioare. (PLx 174/2018) – Aviz pentru Comisia pentru învățământ, ştiinţă, 
tineret şi sport 

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

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2017 privind înfiinţarea Centrului Cultural "Sala Palatului" şi pentru 
stabilirea unor măsuri care să asigure funcţionarea acestuia. (PLx 127/2018) – Aviz 
pentru Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și pentru 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

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

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2017 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerţului. (PLx 
96/2018) – Aviz pentru Comisia juridică, de disciplină și imunități 

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

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.102/2017 pentru modificarea articolului 20 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale 
care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, 
precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi. 
(PLx 100/2018) – Aviz pentru Comisia pentru industrii şi servicii și pentru 
Comisia pentru transporturi și infrastructură 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 
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8. Proiect de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor 
publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi. (PLx 102/2018) – Aviz pentru 
Comisia pentru muncă și protecție socială 

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

 
De asemenea, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a organizat o 

dezbatere pe tema “Traficul ilicit de mărfuri – cauze – efecte – soluții”, la care au 
participat: reprezentanți ai Comisiei pentru buget, finanțe și bănci ai Camerei 
Deputaților și ai Senatului, ministrul Finanțelor Publice, reprezentanți ai 
principalelor industrii afectate și reprezentanți ai instituțiilor statului cu rol și 
atribuții în combaterea traficului ilicit de mărfuri. 

 
În ziua de 19 aprilie 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 
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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 Popescu Pavel PNL 

21 Sighiartău Robert-Ionatan PNL 

22 Ștefan Viorel PSD 

23 Todoran Adrian-Mihăiță PMP 

24 Vîlceanu Dan PNL 

25 Vosganian Varujan ALDE 
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În ziua de 17 aprilie 2018, doamna deputat Bran Ioana, a fost înlocuită de 
doamna deputat Radu Anișoara, iar domnul deputat Ștefan Viorel, a fost înlocuit 
de domnul deputat Petrea Gabriel. Domnul deputat Pirtea Marilen-Gabriel a fost 
absent. 

În ziua de 19 aprilie 2018, următorii deputați au fost absenți: Bran Ioana, 
Chichirău Cosette-Paula, Erdei-Dolóczki István, Ștefan Viorel și Todoran Adrian-
Mihăiță. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Marius-Constantin BUDĂI    

 
 
 

Șef cabinet 
                                                                                                                                Alexandra Nistor  
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