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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 București,     4.05.2021        

Nr. 4c-2/517 

 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI  
 

din zilele de 27 - 28 aprilie 2021  

 

 

 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților şi-a desfășurat 

activitatea în data de 27 aprilie 2021, cu prezență fizică şi online, şi a avut înscrise 

pe ordinea de zi următoarele: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.7 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin 

decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, 

pe perioada stării de urgenţă. (PLx605/2020) - Raport comun cu Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială 

 În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

celor două comisii, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor un raport comun de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru 

aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a 

răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, cu 

amendamente admise. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 

pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice. (PLx435/2019) - Raport 

comun cu Comisia pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului 

Amânat 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcţiei de 

conducător al compartimentului financiar contabil din administraţia publică centrală. 

(PLx27/2021) - Raport comun pentru Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

celor două comisii, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor un raport comun de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.188/2020 privind unele măsuri temporare 
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necesare pentru exercitarea funcţiei de conducător al compartimentului financiar 

contabil din administraţia publică centrală, cu un amendament admis. 

4. Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu 

aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi 

economice autorizate. (PLx641/2019) - Raport preliminar pentru Comisia pentru 

constituţionalitate, Comisia pentru adminstraţie publică şi Comisia juridică -

Reexaminare ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale 

În urma examinării, membrii Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru constituționalitate, 

Comisiei pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, 

de disciplină şi imunități, un raport preliminar de respingere a Legii privind unele 

măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate 

pe acestea şi anumitor activități economice autorizate, ca urmare a Deciziei Curții 

Constituționale nr. 77 din 10 februarie 2020, prin care Legea este declarată 

neconstituțională în ansamblul său. 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare 

care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022. (PLx136/2021) - Raport preliminar 

pentru Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice 

Amânat  

6. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.15/1999 

privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă şi abrogarea art.X alin.(4) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a 

implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul 

transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

(PLx140/2021) – Raport comun cu Comisia pentru învățământ şi cu Comisia pentru 

transporturi şi infrastructură  

 În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

celor trei comisii, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor un raport comun de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie 

Civilă şi abrogarea art.X alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2016 

privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de 

transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, în forma adoptată de Senat. 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.291 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal. (PLx182/2020) – Raport 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații, 

au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un 

raport de respingere a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. 

 

La ședința din data de 27.04.2021 a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 

și-au înregistrat prezența 28 deputați, din totalul de 30 membrii, prin aplicația 

WhatsApp. Domnul președinte Huţucă Bogdan-Iulian, domnul vicepreşedinte 

Burduja Sebastian-Ioan, doamna vicepreşedinte Horga Maria – Gabriela, domnul 
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secretar Pecingină Gheorghe, domnul deputat Bota Călin – Ioan, domnul deputat 

Budăi Marius – Constantin, domnul deputat Feodorov Lucian, doamna deputat Florea 

Oana – Consuela, domnul deputat Ilie Victor, domnul deputat Kolcsar Anquetil – 

Karoly, domnul  deputat Merka Adrian – Miroslav, domnul deputat Miklos Zoltan, 

domnul deputat Ostaficiuc Marius – Eugen, doamna deputat Paraschiv Rodica, 

domnul deputat Pirtea Marilen – Gabriel, domnul deputat Roman Florin – Claudiu, 

doamna deputat Sandu Viorica, domnul deputat Sighiartău Robert Ionatan, şi domnul 

deputat Suciu Vasile Daniel fost prezenți fizic la sediul Camerei Deputaților. Domnul 

deputat Năsui Claudiu – Iulius – Gavril a fost înlocuit de domnul deputat Ion Marian 

Lazăr. Domnul deputat Barbu Florin – Ionuţ şi domnul deputat Firczak Iuliul Marian 

au fost absenți. 

 

Membrii Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci în zilele de 28 şi 29 aprilie 

2021 au avut studiu individual asupra inițiativelor legislative cu care comisia este 

sesizată  în fond. 

 

  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan – Iulian HUŢUCĂ 
 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, 

Vasilica Popa 

 

 


