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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti, 19 decembrie 2019       
Nr. 4c-2/1063 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 17-19 decembrie 2019 

 
 
 
În ziua de 17 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. Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaț ilor pe anul 2020. 
(PHCD 64/2019) - Raport  

În urma examinării proiectului de Hotărâre privind Bugetul Camerei Deputaţilor 
pe anul 2020, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât ca proiectul de Hotărâre să fie 
supus spre dezbaterea şi adoptarea Plenului, în forma prezentată. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor 
cheltuieli în domeniul sănătăţii. (PLx425/2014) - Raport preliminar pentru Comisia 
pentru sănătate şi familie  

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate deputații prezenți 
la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru sănătate şi 
familie un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei 
contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu amendamentele 
admise prezentate în Anexă.   

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.291 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal. (PLx 597/2019) - Raport 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaț ii prezenți 
la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.291 
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu amendamentele de tehnică legislativă, 
prezentate în Anexă. 
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 4. Proiect de Lege privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia 
nr.663/2018 privind "Majorarea generală de capital 2018" şi Rezoluţia nr.664/2018 
privind "Majorarea selectivă de capital 2018", adoptate de Consiliul Guvernatorilor 
Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la 1 octombrie 2018.          
(PLx 643/2019) - Raport 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimare, deputaț ii prezenți 
la lucrări, au hotărât cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind majorarea capitalului autorizat 
deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în 
conformitate cu Rezoluţia nr.663/2018 privind "Majorarea generală de capital 2018" şi 
Rezoluţia nr.664/2018 privind "Majorarea selectivă de capital 2018", adoptate de 
Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la 1 
octombrie 2018, în forma adoptată de Senat. 

5. Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018 
privin5 aprobarea Programului de sustinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de 
reproducţie. (PLx474/2019) – Raport comun cu Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice   

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaț ii celor 
două Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege pentru modificarea anexelor 
nr.1-5 la Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susț inere a 
crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducț ie, cu amendamentele admise 
prezentate în Anexă. 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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. 
(PLx222/2019) - Aviz pentru Comisia pentru industrii şi servicii și pentru Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi 

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

7. 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. (PLx330/2019) - Aviz pentru Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă și pentru Comisia parlamentară a revoluţionarilor 
din Decembrie 1989 

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

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.45/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
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îmbunătăţirilor funciare. (PLx392/2019) - 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 favorabil. 

9. 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 
10. 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 muncă şi protecţie socială și 
pentru Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

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

 
De asemenea, în ziua de 18 decembrie 2019, Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, s-au întrunit în ședință comună și au 
dezbătut proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. 
(PLx654/2019) - Raport comun suplimentar cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi     

În şedinţa comună din data de 18 decembrie 2019 membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi şi cei ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au decis cu 
unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport suplimentar 
comun de adoptare a proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe, cu amendamentele admise prezentate în Anexă. 

 
În ziua de 19 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. 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 
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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 

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. Vişan George-Gabriel PSD 

27. Vosganian Varujan ALDE 
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 În data de 17 decembrie 2019, domnul deputat Pirtea Marilen-Gabriel a fost 
înlocuit de domnul deputat Dan Vîlceanu. Următorul deputat au fost absent: Vosganian 
Varujan. 
 În data de 18 decembrie 2019, domnul deputat Năsui Claudiu a fost înlocuit de 
domnul deputat Iulian Bulai. Următorii deputaţi au fost absenţi: Jivan Luminița-Maria și 
Pau Radu-Adrian.  
 În data de 19 decembrie 2019, următorii deputaţi au fost absenţi: Erdei-Dolóczki 
István, Jivan Luminița-Maria și Vosganian Varujan. 
   
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sorin LAZĂR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, 
        Iulia Cazan 
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