Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

Parlamentul României

Bucureşti, 27.04.2017
Nr. 4c-2/ 557
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 24, 25, 26 și 27 aprilie 2017
În ziua de 24 aprilie 2017, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a
Camerei Deputaților și Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-au desfăşurat
lucrările în ședință comună și au dezbătut următorul proiect de Lege:
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene,
precum şi modificarea şi completarea unor acte normative. (PLx 157/2017) –
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 Deputaților spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri
bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, cu amendamente admise şi respinse.
În zilele de 25, 26 și 27 aprilie 2017, activitatea Comisiei pentru buget,
finanţe şi bănci a constat în avizarea unor proiecte de Legi/propuneri legislative;
documentare și soluționarea unor probleme repartizate comisiilor.
I. Astfel, Comisia a dezbătut pe Fond și a avizat următoarele proiecte de
Lege/propuneri legislative aferente legislației naționale:
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2. Proiect de Lege privind tichetul de servicii destinat prestaţiilor casnice la
domiciliu şi prestaţiilor cu caracter ocazional sau sezonier. (PLx 40/2015) – Raport
comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială
În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au
hotărât cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaților un
raport de respingere a proiectului de Lege privind tichetul de servicii destinat
prestaţiilor casnice la domiciliu şi prestaţiilor cu caracter ocazional sau sezonier.
3. Proiect de Lege privind reglementarea creanţelor cesionate. (PLx
694/2015) – Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
AMÂNAT
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.53/2016 pentru modificarea şi completarea art.14 din Ordonanţa Guvernului
nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la carea statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici
ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. (PLx 495/2016)
– Retrimitere Plen – Raport suplimentar
În urma examinării 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 de
urgenţă a Guvernului nr.53/2016 pentru modificarea şi completarea art.14 din
Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la
nivelul unor operatori economici la carea statul sau unităţile administrativeteritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o
participaţie majoritară, cu un amendament admis.
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.56/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului
cu finanţare de la bugetul de stat. (PLx 496/2016) – Raport
În urma examinării 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 de
urgenţă a Guvernului nr.56/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi
promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, cu un amendament
admis.
6. Proiect de Lege privind aprobarea participării României ca membru
asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare şi transferul profiturilor iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE, precum
şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind
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autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la
care România este parte. (PLx 174/2017) – Raport
În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări, au
hotărât cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaţilor spre
dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind aprobarea participării României
ca membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare şi transferul
profiturilor - iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică OCDE, precum şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale
interguvernamentale la care România este parte, cu amendamente de tehnică
legislativă.
7. Propunere legislativă privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1
Decembrie 1918". (PLx 466/2016) – Retrimitere Plen – Aviz pentru Comisia
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru cultură,
arte, mijloace de informare în masă
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu
unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil.
8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.29/2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil. (PLx 501/2016) –
Aviz pentru Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
AMÂNAT
9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănăţii. (PLx 45/2017) – Aviz pentru Comisia pentru
sănătate şi familie
AMÂNAT
10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară. (PLx 170/2017) – Aviz pentru
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru
sănătate şi familie
AMÂNAT
11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor
funciare nr.138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de
îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru completarea art.10 din Legea nr.98/2016
privind achiziţiile publice. (PLx 173/2017) – Aviz pentru Comisia pentru industrii
şi servicii, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu
unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil.
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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci are următoarea componenţă :
Numele şi prenumele

Nr.
crt.

Grupul parlamentar

1

Badea Leonardo
-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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Minoritățile Naționale

16

Ignat Miron

17

Leoreanu Laurențiu-Dan

PNL

18

Matei Călin-Vasile-Andrei

PSD

19

Năsui Claudiu-Iulius-Gavril

USR

20

Neagu Nicolae

PNL

21

Sighiartău Robert-Ionatan

PNL

22

Ștefan Viorel

PSD

23

Todoran Adrian-Mihăiță

PMP

24

Vîlceanu Dan

PNL

25

Vosganian Varujan

ALDE

În ziua de 24 aprilie 2017, domnul deputat Huțucă Bogdan-Iulian, a fost
înlocuit de domnul deputat Olar Corneliu, domnul deputat Pirtea Marilen-Gabriel,
a fost înlocuit de domnul deputat Varga Glad, domnul deputat Dobre Mircea-Titus,
a fost înlocuit de domnul deputat Pau Radu Adrian, iar domnul deputat Leoreanu
Laurențiu-Dan, a fost înlocuit de domnul deputat Moldovan Sorin. Domnul deputat
Ștefan Viorel a fost absent.
În ziua de 25 aprilie 2017, domnul deputat Dobre Mircea-Titus, a fost
înlocuit de domnul deputat Pau Radu Adrian. Următorii deputați au fost absenți:
Leoreanu Laurențiu-Dan, Ștefan Viorel și Vîlceanu Dan.
În ziua de 26 aprilie 2017, domnul deputat Dobre Mircea-Titus, a fost
înlocuit de domnul deputat Pau Radu Adrian. Următorii deputați au fost absenți:
Chichirău Cosette-Paula, Năsui Claudiu-Iulius-Gavril și Vîlceanu Dan.
În ziua de 27 aprilie 2017, domnul deputat Dobre Mircea-Titus, a fost
înlocuit de domnul deputat Pau Radu Adrian. Următorii deputați au fost absenți:
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Badea Leonardo, Chichirău Cosette-Paula, Erdei-Dolóczki István, Năsui ClaudiuIulius-Gavril și Vîlceanu Dan.

PREŞEDINTE,
Leonardo BADEA
Șef Cabinet
Nistor Alexandra

Pagina 6/6

