Parlamentul României

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti, 16 decembrie 2019
Nr. 4c-2/1029

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 10-12 decembrie 2019

În ziua de 10 decembrie 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 modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii
defavorizate. (PLx638/2019) - Aviz pentru Comisia pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului și pentru Comisia pentru muncă şi protecţie socială
AMÂNAT
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2019 pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea
Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative. (PLx542/2019) - Raport preliminar pentru Comisia
pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
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 cultură, arte,
mijloace de informare în masă, un raport preliminar de adoptare a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2019 pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de
investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, în forma adoptată de Senat.
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.16/2019 pentru modificarea art.5 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru
sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.
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(PLx 222/2019) - Aviz pentru Comisia pentru industrii şi servicii și pentru Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi
AMÂNAT
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.33/2019 pentru modificarea Legii nr.556/2004 înfiinţarea Institutului Revoluţiei
Române din Decembrie 1989. (PLx 330/2019) - Aviz pentru Comisia pentru cultură,
arte, mijloace de informare în masă și pentru Comisia parlamentară a revoluţionarilor
din Decembrie 1989
AMÂNAT
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţ
ã a Guvernului
nr.41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităţilor de
evaluare necesare pentru aprobarea substanţelor active ale produselor biocide şi pentru
autorizarea produselor biocide. (PLx 346/2019) - Aviz pentru Comisia pentru sănătate şi
familie
În urma dezbaterilor, deputaț ii prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.
6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de ãurgenţ
a Guvernului
nr.45/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
îmbunătăţirilor funciare. (PLx 392/2019) – Aviz pentru Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
AMÂNAT
7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de ãurgenţ
a Guvernului
nr.46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă
"RO-ALERT". (PLx403/2019) - Aviz pentru Comisia pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
și pentru Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
În urma dezbaterilor, deputaț ii prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.
8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţ
ã a Guvernului
nr.50/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.196/2005
privind Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.
(PLx408/2019) - Aviz pentru Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
În urma dezbaterilor, deputaț ii prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.
9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţ
ã a Guvernului
nr.52/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2016 privind integrarea
sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european. (PLx423/2019) - Aviz
pentru Comisia pentru transporturi şi infrastructură
În urma dezbaterilor, deputaț ii prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.
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10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.54/2019 privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicaţiilor electronice şi al
infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice. (PLx426/2019) - Aviz pentru
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţiși
pentru Comisia pentru tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor
În urma dezbaterilor, deputaț ii prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.
11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.58/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (PLx427/2019) Aviz pentru Comisia pentru muncă şi protecţie socială și pentru Comisia pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
În urma dezbaterilor, deputaț ii prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.
12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţ
ã a Guvernului
nr.66/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.117/2017 privind înfiinţarea
Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului. (PLx473/2019) Aviz pentru Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
În urma dezbaterilor, deputaț ii prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.
13. Proiect de Lege privind instituirea zilei de 30 septembrie ca "Ziua naţională a
antreprenorului român". (PLx520/2019) - Aviz pentru Comisia pentru industrii şi
servicii
AMÂNAT
14. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2019 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa
paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi
înmatriculare a vehiculelor. (PLx545/2019) - Aviz pentru Comisia pentru administraţie
publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională
În urma dezbaterilor, deputaț ii prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.
15. Proiect de Lege privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei,
care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO şi unele măsuri privind
protejarea acestora. (PLx486/2019) - Aviz Comisia pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului și pentru Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în
masă
În urma dezbaterilor, deputaț ii prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.
În zilele de 11 și 12 decembrie 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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

GRUPUL PARLAMENTAR
PSD
PNL
PSD
PSD
PNL
PSD
Minoritățile Naționale

7.

Ampleev Andrian

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

20. Pau Radu Adrian

PRO EUROPA
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21. Popescu Pavel

PNL

22. Radu Anișoara

PSD

23. Sighiartău Robert-Ionatan

PNL

24. Suciu Matei

PSD

25. Todoran Adrian-Mihăiță

PMP

26. Vişan George-Gabriel

PSD

27. Vosganian Varujan

ALDE

În data de 10 decembrie 2019, domnul deputat Lazăr Sorin a fost înlocuit de
domnul deputat Toma Ilie, domnul deputat Pirtea Marilen-Gabriel a fost înlocuit de
domnul deputat Preda Cezar-Florin, domnul deputat Popescu Pavel a fost înlocuit de
domnul deputat Cupșa Ioan, iar domnul deputat Vosganian Varujan a fost înlocuit de
doamna deputat Calotă Florica Ică. Următorii deputați au fost absenți: Nosa Iuliu,
Chichirău Cosette-Paula, Radu Anișoara.
În data de 11 decembrie 2019, următorii deputaţi au fost absenţi: Nosa
Pirtea Marilen-Gabriel, Chichirău Cosette-Paula, Pavel Popescu, Radu Ani
șoara
Vosganian Varujan.
În data de 12 decembrie 2019, următorii deputaţi au fost absenţi: Nosa
Pirtea Marilen-Gabriel, Chichirău Cosette-Paula, Pavel Popescu, Radu Ani
șoara
Vosganian Varujan.

Iuliu,
și
Iuliu,
și

Menționăm că în zilele 10, 11 și 12 decembrie 2019, domnul deputat Lazăr Sorin
a făcut parte dintr-o delegație oficială.
PREŞEDINTE,
Sorin LAZĂR

Consilier parlamentar,
Iulia Cazan

Pagina 5/5

