Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Bucureşti, 11.10.2018
Nr. 4c-2/ 672
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 09, 10 și 11 octombrie 2018
În ziua de 09 octombrie 2018, Comisia a dezbătut pe fond și a avizat
următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative aferente legislației naționale:
1. Proiect de Lege pentru acceptarea Acordului de înfiinţare a Băncii
Asiatice de Investiţii în Infrastructură, încheiat la Beijing, la 29 iunie 2015 şi a
Rezoluţiei nr.40 privind admiterea României ca membru al Băncii Asiatice pentru
Investiţii în Infrastructură, adoptată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Asiatice de
Investiţii în Infrastructură, la 12 mai 2017. (PLx 410/2018) – Raport
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii
prezenţi la lucrări, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului
Camerei Deputaţilor spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege pentru
acceptarea Acordului de înfiinţare a Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură,
încheiat la Beijing, la 29 iunie 2015 şi a Rezoluţiei nr.40 privind admiterea
României ca membru al Băncii Asiatice pentru Investiţii în Infrastructură,
adoptată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiţii în
Infrastructură, la 12 mai 2017, în forma prezentată de Guvern.
2. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
jocurilor de noroc. (PLx 828/2015) – Raport
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3. Proiect de Lege pentru modificarea art.453 lit.b) din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal. (PLx 272/2018) – Raport
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații
prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei
Deputaţilor spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege pentru modificarea
art.453 lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu amendamentul
admis prezentat în Anexa nr. 1. Amendamentul respins se regăsește în Anexa nr.
2.
4. Propunere legislativă privind plata unor sume personalului din
învăţământ. (PLx 103/2015) – Raport
În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații
prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei
Deputaţilor un raport de respingere a propunerii legislative privind plata unor
sume personalului din învăţământ.
5. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.4/2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. (PLx
348/2017) – Raport
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații
prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei
Deputaților spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege privind respingerea
Ordonanţei Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu amendamente de tehnică legislativă,
prezentate în Anexă.
6. Proiect de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de
construcţia infrastructurii de transport. (PLx 575/2009) – Retrimitere de la Plen Raport suplimentar preliminar pentru Comisia juridică, de disciplină și imunități
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații
prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să trimită Comisiei juridice,
de disciplină și imunități un raport suplimentar preliminar de respingere a
proiectului de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de
construcţia infrastructurii de transport.
7. Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (PLx 204/2018) – Aviz
pentru Comisia pentru muncă și protecție socială
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate
de voturi, întocmirea unui aviz negativ.
8. Proiect de Lege pentru modificarea art.320 alin. (1) din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (PLx 363/2018) – Aviz pentru
Comisia pentru sănătate și familie
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În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate
de voturi, întocmirea unui aviz negativ.
9. Proiect de Lege privind instituirea Zilei naţionale a gastronomiei şi a
vinului românesc. (PLx 439/2018) – Aviz pentru Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate
de voturi, întocmirea unui aviz favorabil.
10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care
se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza
acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale. (PLx 434/2018) – Aviz pentru
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate
de voturi, întocmirea unui aviz favorabil.
De asemenea, Comisia a examinat următorul document transmis de
instituțiile UE:
11. BPI-373/E- Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind instituirea unui cadru de facilitare a
investiţiilor durabile (Text cu relevanţă pentru SEE). COM(2018)353.
(11/E/07.09.2018) – Examinare pe Fond – Document legislativ
În urma dezbaterii propunerii de Regulament, Comisia a hotărât, cu
majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi, întocmirea unui proiect de opinie
favorabil.
În zilele de 10 și 11 octombrie 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

Ampleev Andrian

8

Bran Ioana

PSD

9

Chichirău Cosette-Paula

USR

10

Cocoș Vasile

PSD

11

Erdei-Dolóczki István

UDMR

12

Firczak Iulius Marian

Minoritățile Naționale

13

Heiuș Lucian-Ovidiu

PNL

14

Iancu Marius-Ionel

PSD

15

Matei Călin-Vasile-Andrei

PSD

16

Năsui Claudiu-Iulius-Gavril

USR

17

Neagu Nicolae

PNL

18

Nicoară Romeo Florin

PNL

19

Pau Radu-Adrian

PSD

20

Popescu Pavel

PNL

Minoritățile Naționale
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21

Sighiartău Robert-Ionatan

PNL

22

Suciu Matei

PSD

23

Ștefan Viorel

PSD

24

Todoran Adrian-Mihăiță

PMP

25

Vosganian Varujan

ALDE

În ziua de 09 octombrie 2018, domnul deputat Ștefan Viorel, a fost înlocuit
de domnul deputat Manole Petre Florin. Următorii deputați au fost absenți: Pirtea
Marilen-Gabriel și Bran Ioana.
În ziua de 10 octombrie 2018, următorii deputați au fost absenți: Bran Ioana
și Ștefan Viorel.
În ziua de 11 octombrie 2018, următorii deputați au fost absenți: Bran
Ioana, Chichirău Cosette-Paula, Erdei-Dolóczki István și Ștefan Viorel.
PREŞEDINTE,
Marius-Constantin BUDĂI

Consultant parlamentar
Alexandra Nistor
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