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Parlamentul  României 

 
 
 

Bucureşti, 22.03.2019      
Nr. 4c-2/246  

   

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

  
din zilele de 19, 20 și 21 martie 2019 

 
 
În ziua de 19 martie 2019, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a 

Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 
capital a Senatului şi-au desfăşurat lucrările în şedinţă comună şi au dezbătut 
avizul pentru contul de execuţie bugetară pe anul 2017 al Societăţii Române de 
Televiziune. 

Analizând contul de execuţie bugetară pe anul 2017 al Societăţii Române 
de Televiziune, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului, au 
hotărât cu majoritate de voturi, avizarea negativă a acestuia.  

 
De asemenea, Comisia a dezbătut pe fond și a avizat următoarele proiecte 

de Lege/propuneri legislative aferente legisla ției naționale: 
1. Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil 

anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice 
autorizate. (Plx 453/2017) - Raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului  şi cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi   

AMÂNAT 
2. Proiect de Lege privind societăţile mutuale de asigurare. (PLx 503/2018) 

- Raport preliminar pentru Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate deputaț ii 
prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate  de voturi, să trimită Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare, un raport preliminar de adoptare a 
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proiectului de Lege privind societăţile mutuale de asigurare, cu amendamente 
admise prezentate în Anexă. 

3. Proiect de Lege privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei 
fondurilor externe nerambursabile. (PLx 62/2019) - Raport comun cu Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii 
prezenţi la lucrări, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor un raport de respingere a proiectului de Lege privind 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind 
reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe 
nerambursabile.  

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.113/2018 pentru modificarea şi completarea art.38 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. (PLx 83/2019) - 
Raport preliminar pentru Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaț ii 
prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să trimită Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului un raport preliminar de adoptare 
a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.113/2018 pentru modificarea şi completarea art.38 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu amendamentul  
de tehnică legislativă prezentat în Anexă. 

5. Proiect de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (PLx 98/2019) - Aviz pentru 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate 
de voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. (PLx 29/2019) - Aviz pentru Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate 
de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.103/2018 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de 
indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război. (PLx 
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48/2019) - Aviz pentru Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi pentru 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.110/2018 privind modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare 
privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan 
intern şi internaţional. (PLx 58/2019) - 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. 

9. Propunere legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (PLx 64/2019) - Aviz pentru 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
concediului paternal nr.210/1999. (PLx 107/2019) - Aviz pentru Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială 

 În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu  majoritate 
de voturi, întocmirea unui aviz negativ. 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată. 
(PLx 632/2018) - Aviz pentru Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi pentru 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate 
de voturi, întocmirea unui aviz negativ 

 
În zilele de 20 martie şi 21 martie 2019, membrii Comisiei au avut 

activitate de documentare în vederea soluţionării problemelor repartizate comisiei.  
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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci are următoarea componenţă: 
 

Nr. 
Crt. NUMELE ȘI PRENUMELE GRUPUL PARLAMENTAR 

1. Lazăr Sorin 
- președinte PSD 

2. Huțucă Bogdan-Iulian 
- vicepreședinte PNL 

3. Iancu Marius-Ionel 
- vicepreşedinte PSD 

4. Nosa Iuliu 
- vicepreședinte PSD 

5. Pirtea Marilen-Gabriel 
- secretar PNL 

6. Pop Andrei  
- secretar PSD 

7. Ampleev Andrian Minoritățile Naționale 

8. Bran Ioana PSD 

9. Budăi Marius-Constantin PSD 

10. Chichirău Cosette-Paula USR 

11. Cocoș Vasile PSD 

12. Erdei-Dolóczki István UDMR 

13. Firczak Iulius Marian Minoritățile Naționale 

14. Heiuș Lucian-Ovidiu PNL 

15. Jivan Luminița-Maria PSD 

16. Matei Călin-Vasile-Andrei PSD 

17. Năsui Claudiu-Iulius-Gavril USR 

18. Neagu Nicolae PNL 

19. Nicoară Romeo Florin PNL 
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20. Popescu Pavel PNL 

21. Sighiartău Robert-Ionatan PNL  

22. Suciu Matei PSD 

23. Ștefan Viorel PSD 

24. Todoran Adrian-Mihăiță PMP 

25. Vosganian Varujan ALDE 
 
 În data de 19 martie 2019 , domnul deputat Pirtea Marilen-Gabriel a fost 
înlocuit de domnul deputat Ion Ştefan. Următorii domni deputaţi au fost absenţi: 
Budăi Marius-Constantin, Sighiartău Robert-Ionatan şi domnul Ştefan Viorel. 

 
În data de 20 martie 2019 următorii deputați au fost absenți: Budăi Marius-

Constantin, Sighiartău Robert-Ionatan , Ştefan Viorel.   
 
În data de 21 martie 2019, următorii deputați au fost absenți:  Chichirău 

Cosette-Paula, Erdei-Dolóczki István, Sighiartău Robert-Ionatan , Ştefan Viorel.    
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Sorin LAZĂR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, 
           Iulia Cazan 
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