Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

Parlamentul României

Bucureşti, 13.09.2017
Nr. 4c-2/ 818
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 05, 06 și 07 septembrie 2017

În zilele de 05, 06 și 07 septembrie 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, în ziua de 05 septembrie 2017, Comisia a dezbătut pe fond și a
avizat următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative aferente legislației
naționale:
1. Propunere legislativă pentru modificarea art.465, alin.2 din Legea
nr.227/2015 privind Codul Fiscal. (PLx 353/2016) – Raport retrimitere Plen
În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au
hotărât cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților un
raport suplimentar de adoptare a Legii modificată parţial, în sensul cerut de
Preşedintele României în cererea de reexaminare, cu 1 amendament admis.
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România. (PLx 298/2016) –
Raport
În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au
hotărât cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților un
raport de respingere a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Legii nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România.
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3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru
prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie . (PLx
24/2017) – Raport preliminar pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și
Comisia pentru transporturi şi infrastructură
În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au
hotărât cu unanimitate de voturi, să trimită Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi și Comisiei pentru transporturi şi infrastructură un raport preliminar de
respingere a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto
pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de
tramvaie.
4. Proiect de Lege pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal. (PLx 334/2016) – Raport
În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au
hotărât cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților un
raport de respingere a proiectului de Lege pentru completarea art.60 din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal.
5. Proiect de Lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente
conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu
servicii de bază. (PLx 238/2017) – Raport preliminar pentru Comisia pentru
industrii şi servicii
AMÂNAT
6. Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în
anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. (PLx
42/2017) – Raport preliminar pentru Comisia juridică,de disciplină şi imunităţi
În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au
hotărât cu unanimitate de voturi, să trimită Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi un raport preliminar de respingere a proiectului de Lege pentru
completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.12/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016,
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. (PLx 158/2017)
– Raport preliminar pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au
hotărât cu majoritate de voturi, să trimită Comisiei juridice, de disciplină şi
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imunităţi un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene,
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.
8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.17/2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului. (PLx 162/2017) –
Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială
În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au
hotărât cu majoritate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților un raport
comun de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.17/2017 privind unele măsuri în domeniul
învăţământului, în forma adoptată de Senat.
9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.26/2017 pentru modificarea art.3 alin.(2) din Ordonanţa 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 213/2017) –
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 supună Plenului Camerei Deputaților un
raport comun de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.26/2017 pentru modificarea art.3 alin.(2) din
Ordonanţa 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, în forma adoptată de Senat.
10. Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) şi (6) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de
plată. (PLx 227/2017) – Raport
AMÂNAT
11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de
inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (PLx
123/2017) – Aviz pentru Comisia pentru muncă şi protecţie socială
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate
de voturi, întocmirea unui aviz favorabil.
II.De asemenea, Comisia a examinat următorul document transmis de
instituțiile UE:
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11. BPI-258/E - DOCUMENT DE REFLECȚIE PRIVIND
APROFUNDAREA UNIUNII ECONOMICE ȘI MONETARE. COM(2017)291.
(8/E/14.06.2017) – Examinare pe Fond – Document de consultare nelegislativ
În urma dezbaterii Comunicării, Comisia, cu majoritate de voturi a
deputaţilor prezenţi, a hotărât întocmirea unui proiect de opinie favorabil.
În zilele de 06 și 07 septembrie 2017, membrii Comisiei au avut activitate
de documentare în vederea soluționării problemelor repartizate comisiei.
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci are următoarea componenţă :
Numele şi prenumele

Nr.
crt.

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
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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

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

Todoran Adrian-Mihăiță

PMP

23

Vîlceanu Dan

PNL

24

Vosganian Varujan

Minoritățile Naționale

ALDE

În ziua de 05 septembrie 2017, domnul deputat Viorel Ștefan, a fost înlocuit
de domnul deputat Ionela-Viorela Dobrică, iar domnul deputat Dobre MirceaTitus, a fost înlocuit de domnul deputat Pau Radu Adrian.
În ziua de 06 septembrie 2017, domnul deputat Dobre Mircea-Titus, a fost
înlocuit de domnul deputat Pau Radu Adrian.
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În ziua de 07 septembrie 2017, domnul deputat Dobre Mircea-Titus, a fost
înlocuit de domnul deputat Pau Radu Adrian. Domnii deputați au fost absenți:
Chichirău Cosette-Paula și Erdei-Dolóczki István.

PREŞEDINTE,
Viorel ȘTEFAN
Șef cabinet
Alexandra Nistor
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