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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 București,     26.03.2021        

Nr. 4c-2/323 

 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI  
 

din zilele de 23 - 25 martie 2021  

 

 

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

activitatea în data de 23 martie 2021, cu prezență fizică şi online, şi a avut înscrise 

pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ (PLx470/2019) – Raport comun cu Comisia 

pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului, Comisia pentru muncă şi 

protecție socială şi Comisia juridică, de disciplină şi imunități 

În urma finalizării dezbaterilor, cele patru Comisii, au hotărât cu 

majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului 

de lege cu amendamente admise. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2020 

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

fiscală.(PLx107/2020) – Raport 

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

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

Deputaţilor spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu amendamente admise. 

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

nr.216/2020 privind prorogarea unui termen (PLx92/2021) – Raport comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecție socială 

În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 

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

Deputaţilor raportul comun de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.216/2020 privind prorogarea unui termen, în 

forma adoptată de Senat. 

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

nr.174/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 
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reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în 

contextul crizei provocate de COVID-19.(PLx14/2021) – Raport 

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 a proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 

reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în 

contextul crizei provocate de COVID-19, cu amendamente admise şi respinse. 

5. Proiect de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor 

proceduri judiciare şi execuțional penale.(PLx129/2020) - Aviz 

Amânat  

 

La ședința din data de 24.03.2021 a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 

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

WhatsApp. Domnul președinte Huţucă Bogdan-Iulian, domnul vicepreşedinte 

Burduja Sebastian-Ioan, doamna vicepreşedinte Chichirău Cosette – Paula, 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, doamna deputat 

Florea Oana – Consuela, doamna deputat Gavrilă Anamaria, domnul deputat Iancu 

Marius – Ionel, domnul deputat Ilie Victor, domnul deputat Kolcsar Anquetil – 

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

doamna deputat Paraschiv Rodica, domnul deputat Pirtea Marilen – Gabriel, doamna 

deputat Sandu Viorica și doamna deputat Tulbure Simina – Geanina - Daniela au fost 

prezenți fizic la sediul Camerei Deputaților. Domnul deputat Feodorov Lucian a fost 

înlocuit de domnul deputat Ringo Dămureanu,  domnul deputat Năsui Claudiu – 

Iulius – Gavril a fost înlocuit de domnul deputat Beniamin Todosiu, domnul deputat 

Sighiartău Robert - Ionatan a fost înlocuit de domnul deputat Tudor Polac şi domnul 

deputat Ţuţuianu Marius – Horia a fost înlocuit de domnul deputat Lungoci Dumitru 

Lucian. 

 

Membrii Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci în zilele de 23 şi 25 

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

este sesizată  în fond. 

 

  

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan – Iulian HUŢUCĂ 
 

 

 

 

Consilier parlamentar, 

Vasilica Popa 


