Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

Parlamentul României

Bucureşti, 05.03.2019
Nr. 4c-2/ 131
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 26 și 28 februarie 2019
În ziua de 26 februarie 2019, Comisia a dezbătut pe fond și a avizat
următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative aferente legislației naționale:
1. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi
funcţionarea Curţii de Conturi. (PLx 442/2017) – Lege declarată neconstituțională în
ansamblul său – Raport preliminar pentru Comisia juridică, de disciplină și imunități
AMÂNAT
2. Propunere legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol.
(PLx 238/2018) – Retrimitere de la plen – Raport suplimentar
În ședința din data de 21 decembrie 2017 plenul Camerei Deputaților a adoptat
proiectul de Lege privind anularea unor obligaţii fiscale (Plx 458/2017), care ulterior a
devenit Legea nr.29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale, cu obiect de
reglementare similar cu prezenta propunere legislativă.
Deoarece Autoritatea Națională de Administrare Fiscală a întâmpinat dificultăți în
aplicarea dispozițiilor articolului nr.3 din Legea nr.29/2018, membrii Comisiei pentru
buget, finanțe și bănci, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei
Deputaţilor spre dezbatere și adoptare propunerea legislativă pentru anularea unor
obligaţii fiscale în domeniul agricol, cu amendamente admise.
3. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative. (PLx 710/2018) – Raport
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În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenți
la lucrări, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor
spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi
reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, cu amendamente admise.
4. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea
activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente de origine umană,
precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice.
(PLx 595/2018) – Aviz pentru Comisia pentru sănătate şi familie
AMÂNAT
5. Proiect de Lege pentru declararea zilei de 30 octombrie ca "Ziua pacientului cu
arsuri". (PLx 754/2018) – Aviz pentru Comisia pentru sănătate şi familie
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.
6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.
(PLx 11/2019) – Aviz pentru Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea
teritoriului și pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.
7. Propunere legislativă modificarea art.31 din Legea nr.217/2016 privind
diminuarea risipei alimentare. (PLx 20/2019) – Aviz pentru Comisia pentru industrii şi
servicii și 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 negativ.
8. Proiect de Lege pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul
Produselor Agroalimentare. (PLx 34/2019) – 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 negativ.
9. Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanţei Guvernului
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de
drumuri naţionale din România. (PLx 33/2019) – Aviz pentru Comisia pentru industrii şi
servicii și pentru Comisia pentru transporturi şi infrastructură
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz negativ.
În ziua de 28 februarie 2019, membrii Comisiei au avut activitate de
documentare în vederea soluționării problemelor repartizate comisiei.
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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci are următoarea componenţă :
Numele şi prenumele

Nr.
crt.
1.

Lazăr Sorin
-președinte

Grupul parlamentar
PSD

Huțucă Bogdan-Iulian
2. 2
-vicepreședinte

PNL

Nosa Iuliu
3. 4
-vicepreședinte

PSD

Pirtea Marilen-Gabriel
4. 5
-secretar

PNL

Pop Andrei
5. 6
-secretar

PSD

6. 7Ampleev Andrian

Minoritățile Naționale

7. 8Bran Ioana

PSD

8. 9Budăi Marius-Constantin

PSD

9. 1
Chichirău Cosette-Paula
0

USR

10. 1
Cocoș Vasile
1

PSD

11. 1
Erdei-Dolóczki István
2

UDMR

12. 1
Firczak Iulius Marian
3

Minoritățile Naționale

13. 1
Heiuș Lucian-Ovidiu
4

PNL

14. 1
Iancu Marius-Ionel
5

PSD

15. Jivan Luminița-Maria

PSD
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16. 1
Matei Călin-Vasile-Andrei
6

PSD

17. 1
Năsui Claudiu-Iulius-Gavril
7

USR

18. 1
Neagu Nicolae
8

PNL

19. 1
Nicoară Romeo Florin
9

PNL

20. 2
Popescu Pavel
1

PNL

21. 2
Sighiartău Robert-Ionatan
2

PNL

22. 2
Suciu Matei
3

PSD

23. 2
Ștefan Viorel
4

PSD

24. 2
Todoran Adrian-Mihăiță
5

PMP

25. 2
Vosganian Varujan
6

ALDE

În ziua de 26 februarie 2019, domnul deputat Budăi Marius-Constantin, a fost
înlocuit de domnul deputat Vrăjitoru Sorin, doamna deputat Jivan Luminița-Maria, a
fost înlocuită de domnul deputat Stan Viorel, domnul deputat Sighiartău Robert-Ionatan,
a fost înlocuit de domnul deputat Mihalescul Dumitru, iar domnul deputat Ștefan
Viorel, a fost înlocuit de domnul deputat Steriu Valentin. Domnul deputat Pirtea
Marilen-Gabriel a fost absent.
În ziua de 28 februarie 2019, următorii deputați au fost absenți: Pirtea MarilenGabriel, Chichirău Cosette-Paula, Erdei-Dolóczki István, Jivan Luminița-Maria,
Sighiartău Robert-Ionatan și Ștefan Viorel.
PREŞEDINTE,
Sorin LAZĂR
Consilier parlamentar
Alexandra Nistor
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