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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 București,     5.04.2021        

Nr. 4c-2/379 

 

 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI  
 

din zilele de 30 şi 31 martie 2021  

 

 

 

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

activitatea în data de 30 martie 2021, cu prezență fizică şi online, şi a avut înscrise 

pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi propuneri legislative: 

1. 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 comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunități 

În urma examinării proiectului de Lege 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  proiectului de 

Lege pentru adoptarea 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, cu amendamente admise şi respinse. 

2. Proiect de 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 
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România. (PLx507/2020) – Raport preliminar pentru Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului 

Amânat  

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni (PLx628/2020) – 

Raport preliminar pentru Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

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

comunitățile de români din afara granițelor țării un raport preliminar de respingere 

a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.299/2007 privind 

sprijinul acordat românilor de pretutindeni. 

4. Proiect de Lege privind înființarea Fondului Special pentru Încurajarea 

Librăriilor de Provincie.(PLx442/2019) – Raport 

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările 

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

un raport de respingere a proiectului de Lege privind înfiinţarea Fondului Special 

pentru Încurajarea Librăriilor de Provincie, deoarece aceasta constituie o măsură de 

natura ajutorului de stat, prin urmare nu poate fi pusă în aplicare, decât după 

elaborarea unei scheme de ajutor de stat conform prevederilor unui regulament 

european iar, finanţarea poate fi acordată numai după parcurgerea procedurilor 

naţionale în domeniul ajutoarelor de stat prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutoarelor de stat, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

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

nr.227/2015 privind Codul fiscal.(PLx597/2019) - Retrimitere de la Plen – 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 un raport de respingere a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, deoarece măsurile 

propuse nu se încadrează în prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare 

nr.69/2010. 

6. Proiect de Lege privind impozitarea zero a industriei HoReCa. 

(PLx44/2021) – Raport 

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările 

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

un raport de respingere a proiectului de Lege privind impozitarea zero a industriei 

HoReCa, deoarece soluţiile propuse la art 1. alin. (4) şi art 2. din prezenta iniţiativă 

legislativă reproduc identic prevederile art1. şi art 2 din Legea nr.170/2016 privind 

impozitul specific unor activităţi, cu completările ulterioare, iar adoptarea acestora ar 

conduce la apariţia unui paralelism legislativ. Totodată, prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative 

şi prorogarea unor termene, a fost redusă sarcina fiscală privind impozitul specific, 

prin scutirea de la plata impozitului specific pentru o perioadă de 90 de zile, precum 

şi nedatorarea dobânzilor şi penalităţilor pentru obligaţiile fiscale scadente începând 

cu luna martie 2020, până la 25 octombrie 2020. 
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7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.169/2020 privind completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în 

contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-

19.(PLx10/2021) - Raport 

Amânat  

8. Lege pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele 

româneşti.(PLx178/2017) - Retrimitere Plen - Raport comun cu Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

Deputații celor două Comisii, au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

propună plenului Camerei Deputaților raportul comun de respingere a Legii pentru 

aprobarea Programului carne de porc din fermele românești. 

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

nr.223/2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii a drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv a obligaţiilor de plată a cotizaţiei 

anuale de membru al Organizaţiei de Colaborare a Căilor Ferate 

(OCCF).(PLx105/2021) - Raport comun cu Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură 

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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a 

Guvernului nr.223/2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii a drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv a obligaţiilor 

de plată a cotizaţiei anuale de membru al Organizaţiei de Colaborare a Căilor 

Ferate (OCCF), în forma adoptată de Senat. 

10. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele 

nuclearo-energetice de la Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare civile din 

România, semnat la Bucureşti, la 9 decembrie 2020 şi la Upper Marlboro, la 4 

decembrie 2020.(PLx128/2021) - Aviz 

În urma examinării proiectului de Lege, deputaţii prezenţi la lucrările 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi să avizeze favorabil proiectul de lege. 

 

 

La ședința din data de 30.03.2021 a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 

și-au înregistrat prezența 27 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 

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, domnul deputat Iancu Marius 

– Ionel, domnul deputat Kolcsar Anquetil – Karoly, domnul  deputat Merka Adrian – 

Miroslav, domnul deputat Miklos Zoltan, domnul deputat Panait Radu, doamna 

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

Roman Florin – Claudiu, doamna deputat Sandu Viorica și domnul deputat Suciu 

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

Ţuţuianu Marius – Horia a fost înlocuit de domnul deputat Lungoci Dumitru Lucian. 
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Domnul deputat Feodorov Lucian, doamna deputat Gavrilă Anamaria şi domnul 

deputat Năsui Claudiu – Iulius – Gavril au fost absenţi. 

 

Membrii Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci în ziua de 31 martie 2021 

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

în fond. 

 

  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan – Iulian HUŢUCĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, 

Vasilica Popa 

 


