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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor  

 

  

          
                                       
  
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
  

din zilele de 15, 16 și 17 mai 2018  
 
  

În ziua de 15 mai 2018, a dezbătut pe fond și a avizat următoarele 
următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative aferente legislației naționale:    

 
1. 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 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu majoritate de voturi, să trimită Comisiei pentru transporturi și 
infrastructură și Comisiei juridice, de disciplină și imunități un raport preliminar  
de adoptare a proiectului 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, în forma adoptată de Senat. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgentă 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 
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449/2017) – Raport preliminar pentru Comisia pentru transporturi și 
infrastructură și pentru Comisia juridică, de disciplină și imunități 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu majoritate de voturi, să trimită Comisiei pentru transporturi și 
infrastructură și Comisiei juridice, de disciplină și imunități un raport preliminar 
de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgentă 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, în forma adoptată de Senat. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală. (PLx 358/2017) – Raport 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților spre 
dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu amendamente admise. 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.113/2017 pentru prorogarea unui termen. (PLx 101/2018) – Raport 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților spre 
dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.113/2017 pentru prorogarea unui termen, în forma 
adoptată de Senat. 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul 
încadrat în unităţile sanitare. (PLx 138/2018) – Raport comun cu Comisia pentru 
muncă și protecție socială 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii au 
hotărât cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților spre 
dezbatere şi adoptare  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
pentru personalul încadrat în unităţile sanitare, în forma adoptată de Senat. 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - 
IMM INVEST ROMÂNIA. (PLx 128/2018) – Raport preliminar pentru Comisia 
pentru industrii și servicii 
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În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii, prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu majoritate de voturi, să trimită Comisiei pentru industrii și servicii un 
raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere 
a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, cu amendamente 
admise. 

7. 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) – Raport  

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii, prezenţi la lucrări, au 
hotărât cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților spre 
dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului, cu amendamente admise. 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.17/2018 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 201/2018) – Raport  

AMÂNAT 
9. Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal. (PLx 227/2018) – Raport  
AMÂNAT 
10. Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare. 

(PLx 237/2018) – Raport  
AMÂNAT 
11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct.25 al art.I din Legea 
nr.164/2016 pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 şi pentru 
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004. (PLx 
279/2018) – Raport preliminar pentru Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice 

AMÂNAT 
12. 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 
13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.115/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (PLx 
131/2018) – Aviz pentru Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului 
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AMÂNAT 
14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru 
sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii. (PLx 
94/2018) – Aviz pentru Comisia pentru industrii și servicii și pentru Comisia 
juridică, de disciplină și imunități 

AMÂNAT 
15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. 
(PLx 98/2018) – Aviz pentru Comisia pentru muncă și protecție socială și pentru 
Comisia pentru sănătate și familie 

AMÂNAT 
 
De asemenea, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, împreună cu Comisia 

pentru muncă și protecție au dezbătut, în ședință comună, proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor 
măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 
(Plx 267/2018) – Raport comun 

  În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii, 
au hotărât cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților spre 
dezbatere și adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, cu amendamente admise. 

 
În zilele de 16 și 17 mai 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 Budăi Marius-Constantin 
-președinte PSD 

2 Huțucă Bogdan-Iulian 
-vicepreședinte PNL 
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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 Chichirău Cosette-Paula USR 

9 Cocoș Vasile PSD 

10 Dobre Mircea-Titus PSD 

11 Erdei-Dolóczki István UDMR 

12 Firczak Iulius Marian Minoritățile Naționale 

13 Heiuș Lucian-Ovidiu PNL 

14 Iancu Marius-Ionel PSD 

15 Ignat Miron Minoritățile Naționale 

16 Matei Călin-Vasile-Andrei PSD 

17 Năsui Claudiu-Iulius-Gavril USR 

18 Neagu Nicolae PNL 

19 Pau  Radu-Adrian PSD 
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20 Popescu Pavel 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 15 mai 2018, doamna deputat Bran Ioana, a fost înlocuită de 

domnul deputat Petrea Gabriel, iar domnul deputat Ștefan Viorel, a fost înlocuit de 
domnul deputat Manole Petre-Florin. Domnii deputați Sighiartău Robert-Ionatan și 
Todoran Adrian-Mihăiță au fost absenți. 

În ziua de 16 mai 2018, următorii deputați au fost absenți: Pirtea Marilen-
Gabriel, Bran Ioana, Sighiartău Robert-Ionatan, Ștefan Viorel și Todoran Adrian-
Mihăiță. 

În ziua de 17 mai 2018, următorii deputați au fost absenți: Bran Ioana, 
Chichirău Cosette-Paula, Erdei-Dolóczki István, Sighiartău Robert-Ionatan, Ștefan 
Viorel și Todoran Adrian-Mihăiță. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Marius-Constantin BUDĂI    

 
 
 

Șef cabinet 
                                                                                                                                Alexandra Nistor  
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