Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Bucureşti, 29.11.2018
Nr. 4c-2/ 973

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 27 și 29 noiembrie 2018
În ziua de 27 noiembrie 2018, Comisia a dezbătut pe fond și a avizat
următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative aferente legislației naționale:
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2018
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării
financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune.
(PLx 584/2018) – Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii
celor două comisii, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului
Camerei Deputaţilor spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2018 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
nerambursabile aferente politicii agricole comune, cu un amendament admis.
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii. (PLx 91/2018) – Raport comun cu Comisia pentru sănătate și
familie
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii
celor două comisii, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului
Camerei Deputaţilor spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2017 pentru modificarea şi
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completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în forma
adoptată de Senat.
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi
persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi
pentru prorogarea unui termen. (PLx 545/2018) – Raport 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 unanimitate de voturi, să trimită Comisiei
juridice, de disciplină și imunități un raport preliminar de adoptare a proiectului
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2018 privind
compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare
ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui
termen, cu un amendament admis.
4. Propunere legislativă pentru promovarea folosirii de mijloace tehnologice
pentru reducerea poluării. (PLx 224/2018) – Raport
În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații
prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei
Deputaților un raport de respingere a propunerii legislative pentru promovarea
folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluării.
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (PLx 422/2018) – Aviz pentru
Comisia pentru muncă și protecție socială
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu
unanimitate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil cu amendamente.
6. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului
nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul
României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind
regimul străinilor în România. (PLx 494/2018) – Aviz pentru Comisia pentru
muncă și protecție socială și pentru Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate
de voturi, întocmirea unui aviz negativ.
De asemenea, Comisia a examinat următorul document transmis de
instituțiile UE:
7. BPI-533/E- Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind mobilizarea Instrumentului de
flexibilitate pentru finanţarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda
Pagina 2/5

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

provocările actuale în materie de migraţie, fluxuri de refugiaţi şi ameninţări la
adresa securităţii. COM(2018)708. (17E/12.11.2018) – Examinare pe Fond –
Document nelegislativ
În urma dezbaterii propunerii de Decizie a Parlamentului European și a
Consiliului, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi,
întocmirea unui proiect de opinie favorabil.
În ziua de 29 noiembrie 2018, 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.
1

-președinte

Grupul parlamentar
-

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

Ampleev Andrian

8

Bran Ioana

PSD

9

Budăi Marius-Constantin

PSD

10

Chichirău Cosette-Paula

USR

11

Cocoș Vasile

PSD

Minoritățile Naționale
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12

Erdei-Dolóczki István

UDMR

13

Firczak Iulius Marian

Minoritățile Naționale

14

Heiuș Lucian-Ovidiu

PNL

15

Iancu Marius-Ionel

PSD

16

Matei Călin-Vasile-Andrei

PSD

17

Năsui Claudiu-Iulius-Gavril

USR

18

Neagu Nicolae

PNL

19

Nicoară Romeo Florin

PNL

20

Pau Radu-Adrian

PSD

21

Popescu Pavel

PNL

22

Sighiartău Robert-Ionatan

PNL

23

Suciu Matei

PSD

24

Ștefan Viorel

PSD

25

Todoran Adrian-Mihăiță

PMP

26

Vosganian Varujan

ALDE

În ziua de 27 octombrie 2018, domnul deputat Lazăr Sorin, a fost înlocuit
de domnul deputat Păle Dănuț, domnul deputat Pop Andrei, a fost înlocuit de
domnul deputat Roman Ioan Sorin, domnul deputat Budăi Marius-Constantin, a
fost înlocuit de domnul deputat Vrăjitoru Sorinel-Marian, iar domnul deputat
Ștefan Viorel, a fost înlocuit de doamna deputat Oteșanu Daniela. Domnii deputați
Pirtea Marilen-Gabriel, Popescu Pavel și Sighiartău Robert-Ionatan.
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În ziua de 29 noiembrie 2018, următorii deputați au fost absenți: Lazăr
Sorin, Pop Andrei, Erdei-Dolóczki István, Popescu Pavel, Sighiartău RobertIonatan și Ștefan Viorel.

VICEPREŞEDINTE,
Iuliu NOSA

Consilier parlamentar
Alexandra Nistor
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