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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 București,   28.10.2021        
              Nr. 4c-2/1072 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI  
din zilele de 26, 27 şi 28 octombrie 2021  

 
           În ziua de 26 octombrie 2021, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a 
desfăşurat activitatea cu prezenţa membrilor atât la sediul Camerei Deputaţilor, 
cât şi prin intermediul mijloacelor electronice. 

La şedinţă au fost prezenţi la sediul Camerei Deputaţilor un număr de 22 
de deputaţi după cum urmează: domnul președinte Huţucă Bogdan-Iulian, 
domnul vicepreședinte Burduja Sebastian -Ioan, doamna vicepreședinte Horga 
Maria-Gabriela, domnul vicepreședinte Ţuţuianu Marius-Horia, domnul secretar 
Firczak Iulius Marian, domnul secretar Pecingină Gheorghe, domnul deputat 
Barbu Florin-Ionuţ, 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 Kolcsár Anquetil-
Károly, domnul deputat Merka Adrian-Miroslav, domnul deputat Miklós Zoltán, 
domnul deputat Năsui Claudiu-Iulius-Gavril, doamna deputat Paraschiv Rodica, 
domnul deputat Roman Florin-Claudiu, doamna deputat Sandu Viorica, domnul 
deputat Suciu Vasile-Daniel, doamna deputat Tulbure Simina-Geanina-Daniela. 

Domnul deputat Vîlceanu Dan a fost înlocuit de domnul deputat Polak 
Tudor. 

 
  Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au aprobat următoarea 

ordine de zi: 
1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului 
decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în 
România. (PLx 507/2020) – reexaminare la cererea Preşedintelui României- 
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Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului 

În urma reexaminării Legii şi a opiniilor exprimate, membrii celor două 
comisii au hotărât, cu  majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaților un raport comun de adoptare a Legii pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.122/2020 privind unele măsuri pentru 
asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe 
nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, în forma adoptată 
de Senat. 

2.  Proiect de Lege pentru modificarea alin.(7) al art.4 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea 
implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 
2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de 
programare 2014-2020. (PLx 323/2021) – Raport  

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările  
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor un raport de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea 
alin.(7) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2020 privind 
unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură 
fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii 
Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, cu amendamente 
admise. 

3.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare" 
Societăţii Complexul Energetic Oltenia" - S.A.  (PLx 189/2021) – Raport 
comun cu Comisia pentru politică economică,reformă şi privatizare- Amânat 

4.   Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2021 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2021 
pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societăţii 
"Complexul Energetic Oltenia" - S.A. (PLx 202/2021)- Raport comun cu 
Comisia pentru politică economică,reformă şi privatizare- Amânat  

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a 
ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi 
actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030. (PLx 391/2021)- Aviz 
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pentru Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi Comisia pentru apărare, ordine public şi siguranţă naţională 

În urma examinării proiectului de lege, deputații prezenți la lucrările  
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2021 
privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a 
ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare 
şi actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030. 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în 
sprijinul unei mobilităţi cu emisii scăzute, de abrogare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier 
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi a Legii nr.37/2018 
privind promovarea transportului ecologic. (PLx 408/2021)- Aviz pentru 
Comisia pentru industrii şi servicii 

În urma examinării proiectului de lege, deputații prezenți la lucrările  
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2021 
privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei 
mobilităţi cu emisii scăzute, de abrogare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi 
eficiente din punct de vedere energetic şi a Legii nr.37/2018 privind 
promovarea transportului ecologic. 

 
În ziua de 27 octombrie 2021 a avut loc şedinţa comună a Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci, Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru industrii şi servicii specifice pentru  
dezbaterea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. (PL-x 
444/2021). 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 
celor trei comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de 
lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare, cu amendamente admise și respinse.  

La ședința  și-au înregistrat prezența 30 deputați, din totalul de 30 
membrii, prin aplicația WhatsApp.  
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La ședința  şi-au înregistrat prezenţa la sediul Camerei Deputaţilor un 
număr de 22 de deputaţi după cum urmează: domnul președinte Huţucă 
Bogdan-Iulian, domnul vicepreședinte Burduja Sebastian -Ioan, doamna 
vicepreședinte Horga Maria-Gabriela, domnul vicepreședinte Ţuţuianu Marius -
Horia, domnul secretar Firczak Iulius Marian, domnul secretar Pecingină 
Gheorghe, domnul deputat Barbu Florin-Ionuţ, 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 Kolcsár Anquetil-Károly, domnul deputat Merka Adrian-Miroslav, 
domnul deputat Miklós Zoltán, domnul deputat Năsui Claudiu-Iulius-Gavril, 
doamna deputat Paraschiv Rodica, domnul deputat Roman Florin-Claudiu, 
doamna deputat Sandu Viorica, domnul deputat Suciu Vasile-Daniel, doamna 
deputat Tulbure Simina-Geanina-Daniela. 

Domnul deputat Vîlceanu Dan a fost înlocuit de domnul deputat Polak 
Tudor. 

 
În ziua de 28 octombrie 2021, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia 
pentru industrii şi servicii specifice s-au reunit în vederea reexaminării 
proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2021 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. (PL-x 444/2021).- ca urmare a 
retrimiterii de la Plen din 27 octombrie 2021, în vederea întocmirii unui raport 
comun suplimentar. 

În urma reexaminării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 
celor trei comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de 
lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare, cu amendamentele admise şi respinse.  

La ședința  și-au înregistrat prezența 30 deputați, din totalul de 30 
membrii, prin aplicația WhatsApp.  

La ședința  şi-au înregistrat prezenţa la sediul Camerei Deputaţilor un 
număr de 21 de deputaţi după cum urmează: domnul președinte Huţucă 
Bogdan-Iulian, domnul vicepreședinte Burduja Sebastian -Ioan, doamna 
vicepreședinte Horga Maria-Gabriela, domnul vicepreședinte Ţuţuianu Marius -
Horia, domnul secretar Firczak Iulius Marian, domnul secretar Pecingină 
Gheorghe, domnul deputat Barbu Florin-Ionuţ, domnul deputat Bota Călin-Ioan, 
domnul deputat Budăi Marius-Constantin, domnul deputat Feodorov Lucian, 
doamna deputat Florea Oana-Consuela, domnul deputat Ilie Victor, domnul 
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deputat Kolcsár Anquetil-Károly, domnul domnul deputat Miklós Zoltán, 
domnul deputat Năsui Claudiu-Iulius-Gavril, doamna deputat Paraschiv Rodica, 
domnul deputat Roman Florin-Claudiu, doamna deputat Sandu Viorica, domnul 
deputat Suciu Vasile-Daniel, doamna deputat Tulbure Simina-Geanina-Daniela, 
domnul deputat Panait Radu a fost înlocuit de domnul Miftode Andrei. 

 Domnul deputat Vîlceanu Dan a fost înlocuit de domnul deputat Polak 
Tudor, în online. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

 
 

 
 

Expert parlamentar, 
Andreea-Larisa Vlasin 
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