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În ziua de 9 noiembrie 2021 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a 

desfăşurat activitatea cu prezența fizică și online. 

 

La şedinţă și-au înregistrat prezența 28 de membrii ai comisiei, dintre care 

următorii de deputați au fost prezenți la sediul Camerei Deputaţilor: Huţucă Bogdan-

Iulian, Horga Maria-Gabriela, Ţuţuianu Marius-Horia, Firczak Iulius Marian, 

Pecingină Gheorghe, Barbu Florin-Ionuţ, Bota Călin-Ioan, Budăi Marius-Constantin, 

Feodorov Lucian, Florea Oana-Consuela, Ilie Victor, Kolcsár Anquetil-Károly, 

Merka Adrian-Miroslav, Miklós Zoltán, Paraschiv Rodica, Roman Florin-Claudiu, 

Sandu Viorica, Suciu Vasile-Daniel, Zetea Gabriel-Valer. Domnul deputat Vîlceanu 

Dan a fost înlocuit de domnul deputat Polak Tudor. Domnii deputați Ostaficiuc 

Marius-Eugen si Păunescu Silviu-Titus au fost absenți. 

 

Următoarea ordine de zi a fost aprobată de membrii Comisiei pentru buget, 

finanțe și bănci: 

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

nr.78/2021 privind autorizarea Ministerului Tineretului şi Sportului de a transfera 

documentaţia tehnică achiziţionată prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 

2014-2020 către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret (PLx 358/2021) - Raport 

comun cu Comisia pentru tineret și sport  

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

prezenți la lucrari au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor un raport comun de adoptare în forma adoptată de Senat. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2021 privind 

stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi a analizelor 

financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor 

infracţiuni (PLx 508/2021) - Raport preliminar pentru Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi și Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională - Amânat 
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3. Proiect de Lege pentru modificarea art.291 alin.(3) lit.a.) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 436/2021) - Raport  

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

prezenți la lucrari au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor un raport de adoptare cu un amendament admis. 

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

nr.156/2020 privind unele măsuri pentru susţinerea dezvoltării teritoriale a 

localităţilor urbane şi rurale din România cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile (PLx 640/2020) - Raport comun cu Comisia pentru administraţie 

publică și amenajarea teritoriului - Amânat 

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

nr.158/2020 pentru aprobarea Programului de finanţare "Fondul de acţiune în 

domeniul managementului energiei durabile" (PLx 622/2020) - Raport comun cu 

Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor 

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

Deputaţilor un raport comun de adoptare în forma adoptată de Senat. 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2021 privind 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea 

programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor (PLx 443/2021) 

-  Raport preliminar pentru Comisia pentru mediu și echilibru ecologic 

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

prezenți la lucrari au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru 

mediu și echilibru ecologic un raport preliminar de adoptare în forma adoptată 

de Senat. 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2021 privind 

depozitarea deşeurilor (PLx 506/2021) - Aviz pentru Comisia pentru industrii și 
servicii Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului 

În urma examinarii, deputații prezenți la lucrarile comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi să avizeze favorabil proiectul de Lege. 

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

nr.92/2021 privind regimul deşeurilor (PLx 417/2021) - Aviz pentru Comisia pentru 

mediu și echilibru ecologic  

În urma examinarii, deputații prezenți la lucrările comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi să avizeze favorabil proiectul de Lege. 

 

În ziua de 10 noiembrie 2021 membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 

au avut activitate de documentare și soluționare a unor probleme repartizate comisiei 

– studiu individual.  

 

În ziua de 11 noiembrie 2021 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a 

desfăşurat activitatea online. 

 

La şedinţa online și-au înregistrat prezența 23 de membrii ai comisiei: Huţucă 

Bogdan-Iulian, Horga Maria-Gabriela, Ţuţuianu Marius-Horia, Firczak Iulius 
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Marian, Pecingină Gheorghe, Barbu Florin-Ionuţ, Bota Călin-Ioan, Budăi Marius-

Constantin, Florea Oana-Consuela, Iancu Marius-Ionel, Ilie Victor, Kolcsár 

Anquetil-Károly, Merka Adrian-Miroslav, Miklós Zoltán, Paraschiv Rodica, Pirtea 

Marilen–Gabriel, Roman Florin-Claudiu, Sandu Viorica, Sighiartău Robert-Ionatan, 

Suciu Vasile-Daniel, Tulbure Simina-Geanina-Daniela, Zetea Gabriel-Valer. 

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

Următorii deputați au fost absenți: Burduja Sebastian-Ioan, Chichirău Cosette-Paula, 

Feodorov Lucian, Năsui Claudiu-Iulius-Gavril, Ostaficiuc Marius-Eugen, Panait 

Radu, Păunescu Silviu-Titus.  

 

Următoarea ordine de zi a fost aprobată de membrii Comisiei pentru buget, 

finanțe și bănci: 

1. 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 suplimentar 

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

prezenți la lucrari au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor un raport suplimentar de adoptare cu amendamente admise. 

 

 

 

 

 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

Președinte 

 

 
                                       Referent,  

                                      Andreea Stefan 
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