Parlamentul României

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti, 28 noiembrie 2019
Nr. 4c-2/977

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 27 şi 28 noiembrie 2019
În ziua de 27 noiembrie 2019, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei
Deputaţilor a dezbătut pe fond şi a avizat următoarele proiecte de Lege aferente
legislației naționale:
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2019 privind
instituirea unor facilităţi fiscale. (PLx 533/2019) - Raport
AMÂNAT
2. Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor
terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate,
(PLx 453/2017) - Raport preliminar pentru Comisia pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului și pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
În urma examinării Legii şi a opiniilor exprimate deputații prezenți la lucrări au
hotărât, cu unanimitate de voturi, să trimită Comisiei pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină
și imunități
un raport
preliminar de respingere a Legii privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu
aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi
economice autorizate, ca urmare a Deciziei Cur
ții Constituționale nr.393 din 5 iunie
2019 - Legea fiind declarată neconstituțională în ansamblu său.
3. Lege privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung
"România 2040". (PLx 433/2018) - Raport preliminar pentru Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare și pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
În urma examinării Legii şi a opiniilor exprimate deputații prezenți la lucrări au
hotărât, cu unanimitate de voturi, să trimită Comisiei pentru politică economică,
reformă şi privatizare și Comisiei juridice, de disciplină
și imunități
un raport
preliminar de respingere a Legii privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale
pe termen lung "România 2040", ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.404 din
6 iunie 2019 - Legea fiind declarată neconstituțională în ansamblu său.
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4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de ãurgenţ
a Guvernului
nr.38/2019 privind modificarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.28/2013 pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. (PLx
348/2019) - Raport preliminar pentru Comisia pentru muncă şi protecţie socială și
pentru Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate deputații prezenți
la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să trimită Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială și Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului un
raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.38/2019 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii
administrate privat, cu amendamentele admise, prezentate în Anexă.
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.62/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de
urgenţă şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind
comunicaţiile electronice. (PLx 422/2019) – Aviz pentru Comisia pentru industrii şi
servicii, pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și pentru Comisia pentru
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
AMÂNAT
În ziua de 28 noiembrie 2019, membrii Comisiei au avut activitate de
documentare în vederea soluţionării problemelor repartizate comisiei.

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci are următoarea
componenţă:
Nr.
Crt.

1.
2.
3.
4.
5.

NUMELE ȘI PRENUMELE
Lazăr Sorin
- președinte
Huțucă Bogdan-Iulian
- vicepreședinte
Iancu Marius-Ionel
- vicepreşedinte
Nosa Iuliu
- vicepreședinte
Pirtea Marilen-Gabriel
- secretar

GRUPUL PARLAMENTAR
PSD
PNL
PSD
PSD
PNL
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6.

Pop Andrei
- secretar

7.

Ampleev Andrian

8.

Bran Ioana

PSD

9.

Budăi Marius-Constantin

PSD

PSD
Minoritățile Naționale

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

20. Pau Radu Adrian

PRO EUROPA

21. Popescu Pavel

PNL

22. Radu Anișoara

PSD

23. Sighiartău Robert-Ionatan

PNL

24. Suciu Matei

PSD

25. Todoran Adrian-Mihăiță

PMP

26. George-Gabriel Vișan
27. Vosganian Varujan

PSD
(membru al Comisiei, începând cu
data de 27.11.2019)
ALDE
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În data de 27 noiembrie 2019, următorii deputaţi au fost absenţi: Iancu MariusIonel, Pirtea Marilen-Gabriel și Vosganian Varujan.
În data de 28 noiembrie 2019, următorii deputaţi au fost absenţi: Iancu MariusIonel, Pirtea Marilen-Gabriel, Erdei-Dolóczki István și Vosganian Varujan.

PREŞEDINTE,
Sorin LAZĂR

Consilier parlamentar,
Cazan Iulia-Elena
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