Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

Parlamentul României

Bucureşti, 19.10.2017
Nr. 4c-2/ 984
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 16, 17, 18 și 19 octombrie 2017
În ziua de 16 octombrie 2017, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a
Camerei Deputaților și Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de
capital a Senatului și-au desfășurat lucrările în comun și au audiat candidații
propuși pentru postul de membru al Comitetului pentru finanțe publice locale.
În urma audierii, comisiile reunite, au avizat favorabil candidatura
domnului deputat Pop Andrei, cu majoritate de voturi, pentru ocuparea postului
de membru în cadrul Comitetului pentru finanțe publice locale.
În ziua de 17 octombrie 2017, 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.
52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. (PLx 511/2016) –
Raport preliminar pentru Comisia juridică, de disciplină și imunități
AMÂNAT
2. Proiect de Lege privind reglementarea creanţelor cesionate. (PLx
694/2015) –Retrimitere de la Plen - Raport suplimentar preliminar pentru Comisia
juridică, de disciplină și imunități
AMÂNAT
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3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015
privind Codul fiscal. (PLx 299/2017) – Raport
În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au
hotărât cu majoritate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaților un raport
de respingere a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal.
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015
privind Codul fiscal. (PLx 300/2017) – Raport
În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au
hotărât cu majoritate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaţilor un raport
de respingere a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal.
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru
autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru
emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru
autovehicule. (PLx 311/2017) – Raport preliminar pentru Comisia pentru
transporturi și infrastructură și pentru Comisia juridică, de disciplină și imunități
AMÂNAT
6. Proiect de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a
Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de
evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei
interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 193/1 din data de 19
iulie 2016. (PLx 289/2017) – Raport
În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au
hotărât cu majoritate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaţilor un raport
de respingere a proiectului de Lege privind transpunerea Directivei (UE)
2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva
practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra
funcţionării pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L
193/1 din data de 19 iulie 2016.
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.39/2017 privind acţiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor
legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea
Legii concurenţei nr.21/1996. (PLx 326/2017) – Aviz pentru Comisia pentru
industrii şi servicii și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate
de voturi, întocmirea unui aviz favorabil, cu amendamente.
8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.44/2017 pentru mofificarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.15/2002
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privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri
naţionale din România. (PLx 327/2017) – Aviz pentru Comisia pentru industrii şi
servicii și Comisia pentru transporturi şi infrastructură
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate
de voturi, întocmirea unui aviz favorabil, în forma adoptată de Senat.
9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.550/2004
privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi
(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi
din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. (PLx 211/2017) – Aviz pentru
Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru apărare, ordine
publică și siguranță națională
AMÂNAT
10. Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice. (PLx
315/2017) – Aviz pentru Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu
unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil.
De asemenea, Comisia a examinat următoarele documente transmise de
instituțiile UE:
11.BPI-325/E - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL
EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN
ȘI COMITETUL REGIUNILOR Lansarea Fondului european de apărare.
COM(2017)295. (9/E/25.09.2017) – Examinare pe Fond – Document de consultare
nelegislativ
AMÂNAT
12. BPI-327/E- DOCUMENT DE REFLECȚIE PRIVIND VIITORUL
FINANȚELOR UE. COM(2017)358. (9/E/25.09.2017) – Examinare pe Fond –
Document de consultare nelegislativ
În urma dezbaterii Comunicării, Comisia, cu unanimitate de voturi a
deputaţilor prezenţi, a hotărât întocmirea unui proiect de opinie favorabil.

Pagina 3/6

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

13. BPI-328/E-s- Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind un produs paneuropean de pensii
personale (PEPP). COM(2017)343. (9/E/25.09.2017) – Proiect de act legislativ –
Examinare pe fond și examinare privind conformitatea cu principiul subsidiarităţii
AMÂNAT
În zilele de 18 și 19 octombrie 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

Buican Cristian

PNL

10

Chichirău Cosette-Paula

USR

11

Cocoș Vasile

PSD
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12

Dobre Mircea-Titus

PSD

13

Erdei-Dolóczki István

UDMR

14

Firczak Iulius Marian

Minoritățile Naționale

15

Heiuș Lucian-Ovidiu

PNL

16

Iancu Marius-Ionel

PSD

17

Ignat Miron

18

Matei Călin-Vasile-Andrei

PSD

19

Năsui Claudiu-Iulius-Gavril

USR

20

Neagu Nicolae

PNL

21

Pau Radu-Adrian

PSD

22

Sighiartău Robert-Ionatan

PNL

23

Todoran Adrian-Mihăiță

PMP

24

Vîlceanu Dan

PNL

25

Vosganian Varujan

Minoritățile Naționale

ALDE

În ziua de 16 octombrie 2017, următorii deputați au fost absenți: Buican
Cristian, Chichirău Cosette-Paula, Dobre Mircea-Titus, Năsui Claudiu-IuliusGavril, Todoran Adrian-Mihăiță și Vîlceanu Dan.
În ziua de 17 octombrie 2017, domnul deputat Buican Cristian, a fost
înlocuit de domnul deputat Romeo Nicoară, iar domnul deputat Vîlceanu Dan, a
fost înlocuit de domnul deputat Claudiu Vasile Răcuci. Domnul deputat Dobre
Mircea-Titus a fost absent.
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În ziua de 18 octombrie 2017, următorii deputați au fost absenți: Buican
Cristian, Chichirău Cosette-Paula, Dobre Mircea-Titus, Todoran Adrian-Mihăiță și
Vîlceanu Dan.
În ziua de 19 octombrie 2017, următorii deputați au fost absenți: Buican
Cristian, Chichirău Cosette-Paula, Dobre Mircea-Titus, Erdei-Dolóczki István,
Năsui Claudiu-Iulius-Gavril, Todoran Adrian-Mihăiță și Vîlceanu Dan.
PREŞEDINTE,
Viorel ȘTEFAN
Șef cabinet
Alexandra Nistor
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