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 Parlamentul  României 
 
 
 
 
 
 
   

 
  
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

  
din zilele de 12, 13, 14 și 15 decembrie 2017        

 
  

  În ziua de 12 decembrie 2017, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a 
dezbătut pe fond şi a avizat următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative 
aferente legislaţiei naţionale: 

 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 

privind plata defalcată a TVA. (PLx 435/2017) – Retrimitere Plen – Raport de 
înlocuire 

În urma reexaminării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu majoritate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaţilor spre 
dezbatere şi adoptare,  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA, cu amendamente admise. 

2.   Lege pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele româneşti. 
(PLx 178/2017) – Reexxaminare la cererea Preşedintelui României – Raport 
comun cu Comisia pentru agricultură , silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice 

În urma examinării cererii de reexaminare şi a opiniilor exprimate, deputații 
celor două Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, admiterea cererii de 
reexaminare a Preşedintelui României şi adoptarea Legii, în forma prezentată de 
Senat. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor 
de suine pentru activitatea de reproducţie. (PLx 471/2017) – Raport comun cu 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specific 
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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 supună spre dezbatere 
şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor  proiectul de Lege privind aprobarea 
Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de 
reproducţie, cu amendamente admise. 

4.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.62/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. (PLx 371/2017) – Raport comun cu 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii 
prezenţi la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună Plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare,  proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.62/2017 privind completarea art.II din 
Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu 
amendamente admise. 

5.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. (PLx 
427/2016) – Retrimitere Plen – Raport suplimentar 

AMÂNAT 
6.  Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere pentru 

activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol. (PLx 
470/2017) – Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specific 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
celor două Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună spre dezbatere 
şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor proiectul de Lege privind aprobarea 
Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de 
creştere în sectorul avicol, cu amendamentele admise. 

7.  Proiect de Lege pentru modificarea art.18 alin.(2) din Legea nr.334/2006 
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. (PLx 
505/2017) – Aviz pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate 
de voturi, întocmirea unui aviz favorabil, pentru forma adoptată de Senat. 
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De asemenea, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a dezbătut proiectul de 
Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-
bugetar pe anul 2018(Plx 579/2017). 

  În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu majoritate de voturi, în data de 12 decembrie 2017 să supună Plenului 
Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare,  proiectul de Lege pentru 
aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 
2018, în forma adoptată de Senat. 

 
În perioada 12 decembrie 2017 – 15 decembrie 2017, Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților și Comisia pentru buget, finanțe, 
activitate bancară și piață de capital a Senatului s-au întâlnit în ședințe comune, în 
care au avut loc dezbateri generale pe Legea bugetului de stat pe anul 2018, pe 
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, cu participarea 
ordonatorilor principali de credite, precum și dezbateri pe amendamente. 

 
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018. (PLx 567/2017) – Raport 

comun cu Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a 
Senatului   

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu majoritate de voturi, în data de 18 decembrie 2017 să supună Plenului 
Camerei Deputaților  spre dezbatere și adoptare proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2018, cu amendamente admise. 

 
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018. (PLx 

568/2017) – Raport comun cu Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și 
piață de capital a Senatului      

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu majoritate de voturi, în data de 18 decembrie 2017 să supună spre 
dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaților  proiectul Legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, fără amendamente. 
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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 

6 Pop Andrei  
-secretar PSD 

7 Bran Ioana PSD 

8 Budăi Marius-Constantin PSD 

9 Chichirău Cosette-Paula USR 

10 Cocoș Vasile PSD 

11 Dobre Mircea-Titus PSD 

12 Erdei-Dolóczki István UDMR 

13 Firczak Iulius Marian Minoritățile Naționale 

14 Heiuș Lucian-Ovidiu PNL 

15 Iancu Marius-Ionel PSD 
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16 Ignat Miron Minoritățile Naționale 

17 Matei Călin-Vasile-Andrei PSD 

18 Năsui Claudiu-Iulius-Gavril USR 

19 Neagu Nicolae PNL 

20 Pau  Radu-Adrian PSD 

21 Sighiartău Robert-Ionatan PNL 

22 Ștefan Ion PNL 

23 Todoran Adrian-Mihăiță PMP 

24 Vîlceanu Dan PNL 

25 Vosganian Varujan ALDE 

  
În ziua de 13 decembrie 2017, doamna deputat Bran Ioana, a fost înlocuită 

de domnul deputat Petre Florin Manole. Domnul deputat Vosganian Varujan a fost 
absent. 

În ziua de 14 decembrie 2017, domnul deputat Todoran Adrian-Mihăiță, a 
fost înlocuit de domnul deputat Constantin Codreanu și de domnul deputat Valeriu-
Andrei Steriu.  

În ziua de 15 decembrie 2017, domnul deputat Todoran Adrian-Mihăiță, a 
fost înlocuit de domnul deputat Constantin Codreanu, iar domnul deputat 
Vosganian Varujan, a fost înlocuit de domnul deputat Anton Anton.  
 

 
PREŞEDINTE, 
Viorel ȘTEFAN     

 
 

Șef cabinet 
                                                                                                                                Alexandra Nistor  
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