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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 București,     02.03.2021        

Nr. 4c-2/226 

 

 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI  
 

din zilele de 16 şi 18 februarie 2021  

 

 

 

În data de 16 februarie 2021 Comisia pentru buget, finanțe și bănci a 

Camerei Deputaților şi-a desfășurat activitatea, cu prezență fizică şi online, şi a avut 

înscrise pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege/propuneri legislative: 

1. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra 

sistemului achizițiilor publice. (PLx484/2020) - Raport preliminar pentru Comisia 

pentru industrii şi servicii şi pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunități 
În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru industrii şi 

servicii şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi un raport preliminar de 

respingere a propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de urgență 

nr.23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra 
sistemului achizițiilor publice, deoarece Curtea Constituţională a declarat că 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2020 este neconstituţională în ansamblul 

său. 

2. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea 

şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, precum şi pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind 

autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare (PLx466/2020) – 

Raport preliminar pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunități  

Dezbateri generale 

3. Proiect de Lege privind majorarea capitalului autorizat deţinut de 

România Ia Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia 
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nr.271/2020 privind „Majorarea selectivă de capital 2018” şi Rezoluţia nr.272/2020 

privind „Majorarea generală de capital 2018”, adoptate de Consiliul Guvernatorilor 

Corporaţiei Financiare Internaţionale. (PLx560/2020) 

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările au 

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

de adoptare al proiectului de Lege privind majorarea capitalului autorizat deținut de 

România Ia Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția 

nr.271/2020 privind „Majorarea selectivă de capital 2018” și Rezoluția nr.272/2020 

privind „Majorarea generală de capital 2018”, adoptate de Consiliul Guvernatorilor 

Corporației Financiare Internaționale, în forma adoptată de Senat. 

4. Proiect de Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României la 

bugetul Centrului European de Excelenţă dedicat gestionării civile a crizelor - 

European Center of Excellence for Civilian Crisis Management, precum şi pentru 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor 

la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte. 

(PLx56/2021) 

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la 

lucrările online  au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor un raport de adoptare al proiectului de Lege privind aprobarea plăţii 

cotizaţiei anuale a României la bugetul Centrului European de Excelenţă dedicat 

gestionării civile a crizelor - European Center of Excellence for Civilian Crisis 

Management, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 

privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 

interguvernamentale la care România este parte, în forma adoptată de Senat. 

5. Proiect de Lege privind aprobarea cotizaţiei anuale a României la 

Comitetul de asistenţă pentru dezvoltare (DAC) al Organizaţiei pentru Cooperare şi 

Dezvoltare Economică (OCDE), precum şi pentru completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 

internaţionale interguvernamentale la care România este parte.(PLx90/2021) 

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrări au 

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

de adoptare al proiectului de Lege privind aprobarea cotizaţiei anuale a României 

la Comitetul de asistenţă pentru dezvoltare (DAC) al Organizaţiei pentru Cooperare 

şi Dezvoltare Economică (OCDE), precum şi pentru completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 

internaţionale interguvernamentale la care România este parte, în forma adoptată 

de Senat. 

 

La ședința din data de 16.02.2021 a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 

și-au înregistrat prezența 27 deputați, din totalul de 30  membrii, prin aplicația 

WhatsApp. Domnul domnul vicepreşedinte Burduja Sebastian-Ioan, doamna 

vicepreşedinte Horga Maria-Gabriela, 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, domnul deputat Iancu Marius – Ionel, domnul deputat Ilie Victor, 

domnul deputat Kolcsar Anquetil-Karoly, domnul deputat Merka Adrian-Miroslav, 

domnul deputat Miklós Zoltán,  domnul deputat Ostaficiuc Marius-Eugen, domnul 
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deputat Panait Radu, doamna deputat Paraschiv Rodica, domnul deputat Pirtea 

Marilen – Gabriel, doamna deputat Sandu Viorica,  domnul deputat Simion George – 

Nicolae, domnul deputat Suciu Vasile – Daniel, doamna deputat Tulbure Simina-

Geanina-Daniela, domnul deputat Vîlceanu Dan, domnul deputat Zetea Gabriel - 

Valer  au fost prezenți fizic la sediul Camerei Deputaților. Domnul președinte Huţucă 

Bogdan-Iulian, domnul deputat Mărgărit Mitică-Marius şi domnul deputat Năsui 

Claudiu – Iulius - Gavril au fost absenţi. 

 

Membrii Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci în ziua de 18 februarie 

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

sesizată  în fond. 

 

  

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan – Iulian HUŢUCĂ 
 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, 

Vasilica Popa 

 


