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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 
 

 

  

          

                                       

  

 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

  

din zilele de 20, 21 și 22 noiembrie 2018   

 

  

În ziua de 20 noiembrie 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.46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional 

pentru Achiziţii Centralizate. (PLx 420/2018) – Raport preliminar pentru Comisia 

pentru industrii și servicii și pentru Comisia juridică, de disciplină și imunități 

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

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

industrii și servicii și Comisiei juridice, de disciplină și imunități un raport 

preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate, cu amendamente admise. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a 

producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii. (PLx 145/2018) – Raport 

comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice  

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

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

Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege privind 

aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi 

acvaculturii, cu amendamente admise. 

Bucureşti,  23.11.2018 

Nr. 4c-2/ 953 
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3. Proiect de Lege privind exonerarea de la plată a unor obligaţii fiscale. 

(PLx 639/2018) – Raport preliminar pentru Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  

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

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

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice un raport 

preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind exonerarea de la plată a 

unor obligaţii fiscale, cu un amendament admis. 

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

nr.71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale 

de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de 

contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018. 

(PLx 558/2018) – 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.71/2018 privind prorogarea termenului de 

administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului 

Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 

august 2018 la data de 1 noiembrie 2018, în forma adoptată de Senat. 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2018 

pentru completarea din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-

2020. (PLx 587/2018) – 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 Deputaților spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2018 pentru completarea din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu amendamente admise.   

6. Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a învăţământului 

profesional, universitar şi a cercetării ştiinţifice. (PLx 172/2014) – Retrimitere de 

la Plen - Raport comun suplimentar cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret 

şi sport 

În urma reexaminării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, 

membrii 

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

plenului Camerei Deputaților un raport comun suplimentar de respingere a 

propunerii legislative privind unele măsuri de stimulare a învăţământului 

profesional, universitar şi a cercetării ştiinţifice. 
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7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază 

sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta 

Dunării". (PLx 82/2018) – Raport preliminar pentru Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului 

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

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

administraţie publică şi amenajarea teritoriului un raport preliminar de 

respingere a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care 

domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia 

Biosferei "Delta Dunării". 

8. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează 

în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării". 

(PLx 456/2018) – Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului  

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 comun de adoptare a propunerii legislative 

pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de 

facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii 

Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", cu amendamentele admise 

prezentate în Anexa nr.1. Amendamentul respins se regăsește în Anexa nr.2. 
9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN 

TINE". (PLx 474/2018) – Raport preliminar pentru Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare 

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

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

politică economică, reformă şi privatizare un raport preliminar de adoptare a 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN 

TINE", în forma adoptată de Senat. 

10. Propunere legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi şi cărţi în 

format electronic, necesare pentru elevi, în învăţământul preuniversitar. (PLx 

527/2018) – Raport preliminar pentru Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret 

şi sport 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 
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prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să trimită Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  un raport preliminar de respinegere a 

propunerii legislative privind stimularea achiziţionării de cărţi şi cărţi în format 

electronic, necesare pentru elevi, în învăţământul preuniversitar. 

 11. Propunere legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi sau cărţi 

în format electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în 

învăţământul preuniversitar. (PLx 528/2018) – Raport preliminar pentru Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

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

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  un raport preliminar de respinegere a 

propunerii legislative privind stimularea achiziţionării de cărţi sau cărţi în format 

electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul 

preuniversitar. 

12. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.22 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal. (PLx 604/2018) – Raport 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

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

Deputaţilor un raport de respingere a propunerii legislative pentru modificarea 

alin.(1) al art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2018 

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 578/2018) – 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 și adoptare proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.1/2018 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. 

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

nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor 

finanţate din fonduri publice. (PLx 613/2018) – 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 și adoptare proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii 

legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice, în forma adoptată 

de Senat. 
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15. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal. (PLx 648/2018) – Raport 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

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

Deputaţilor un raport de respingere a propunerii legislative pentru completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

16. Propunere legislativă pentru modificarea lit.h), alin.(1), art.456 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. (PLx 651/2018) – Raport  

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii 

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

Camerei Deputaţilor un raport de respingere a propunerii legislative pentru 

modificarea lit.h), alin.(1), art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

17. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2018 

privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecţiei economico-financiare 

efectuate de Ministerul Finanţelor Publice şi pentru completarea unor acte 

normative. (PLx 592/2018) – 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 Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor măsuri 

în domeniul inspecţiei economico-financiare efectuate de Ministerul Finanţelor 

Publice şi pentru completarea unor acte normative, în forma adoptată de Senat. 

18. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2018 

pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 

privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene. (PLx 589/2018) – 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 privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2018 pentru completarea art.15 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-

bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene, în forma adoptată de Senat. 

19. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2018 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 

privind datoria publică. (PLx 588/2018) – 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 privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2018 pentru modificarea şi completarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu un 

amendament de tehnică legislativă. 

20. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2018 

privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin 

Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne. (PLx 585/2018) 

– 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 Guvernului nr.11/2018 privind gestionarea fondurilor 

externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 

2014-2020, domeniul Afaceri interne, în forma adoptată de Senat. 

21. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2018 

pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. (PLx 583/2018) – 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 

Deputaților spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare, în forma adoptată de Senat. 

22. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii adopţiei 

nr.273/2004. (PLx 489/2018) – Aviz pentru Comisia pentru muncă și protecție 

socială și pentru Comisia juridică, de disciplină și imunități 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate 

de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

23. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.22 din 

Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (PLx 

487/2018) – Aviz pentru Comisia pentru muncă și protecție socială  

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate 

de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

24. Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua naţională a 

Meseriilor. (PLx 496/2018) – Aviz pentru Comisia pentru muncă și protecție 

socială și pentru Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate 

de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

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

nr.72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de 

intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din 

cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor 

de locuinţe aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
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locuinţe. (PLx 537/2018) – Aviz pentru Comisia pentru industrii și servicii și 

pentru Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate 

de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

 

În zilele de 21 și 22 noiembrie 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 
 

-președinte 
- 

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 Ampleev Andrian 
Minoritățile Naționale  

 

8 Bran Ioana PSD 

9 Budăi Marius-Constantin PSD 

10 Chichirău Cosette-Paula USR 

11 Cocoș Vasile PSD 

12 Erdei-Dolóczki István UDMR 
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13 Firczak Iulius Marian Minoritățile Naționale 

14 Heiuș Lucian-Ovidiu PNL 

15 Iancu Marius-Ionel PSD 

16 Matei Călin-Vasile-Andrei PSD 

17 Năsui Claudiu-Iulius-Gavril USR 

18 Neagu Nicolae PNL 

19 Nicoară Romeo Florin PNL 

20 Pau  Radu-Adrian PSD 

21 Popescu Pavel PNL 

22 Sighiartău Robert-Ionatan PNL  

23 Suciu Matei PSD 

24 Ștefan Viorel PSD 

25 Todoran Adrian-Mihăiță PMP 

26 Vosganian Varujan ALDE 

 

În ziua de 20 octombrie 2018, domnul deputat Pop Andrei, a fost înlocuit de 

doamna deputat Presură Alexandra,  doamna deputat Bran Ioana, a fost înlocuită 

de doamna deputat Cobuz Maricela și de domnul deputat Niță Nicu, domnul 

deputat Sighiartău Robert-Ionatan, a fost înlocuit de domnul deputat Glad Varga, 

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

Domnul deputat Pirtea Marilen-Gabriel a fost absent. 
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În ziua de 21 octombrie 2018, următorii deputați au fost absenți: Pop 

Andrei, Bran Ioana, Sighiartău Robert-Ionatan și Ștefan Viorel.   

 

În ziua de 22 noiembrie 2018, următorii deputați au fost absenți: Pop 

Andrei, Bran Ioana, Erdei-Dolóczki István, Sighiartău Robert-Ionatan și Ștefan 

Viorel. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Iuliu NOSA     

 

 

 

Consilier parlamentar 

                                                                                                                                Alexandra Nistor  


	SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI

