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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 București,    29.06.2021        

Nr. 4c-2/720 

 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI  
 

din ziua de 24 iunie 2021  

 

 

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

activitatea în ședința din ziua de 24 iunie 2021, cu prezență fizică şi online, şi a avut 

următoarea ordine de zi: 

 

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

nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a 

creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociată acestuia. (PLx583/2020) - 

Raport preliminar pentru Comisia pentru industrii şi servicii 

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

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

industrii şi servicii un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea 

Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a 

Schemei de ajutor de stat asociată acestuia, cu amendamente admise. 

 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonnaţei de urgenţă nr.15/2021 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.146/2020 privind 

aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi 

a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia. (PLx145/2021) – Raport preliminar 

pentru Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru 

industrii şi servicii 

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

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

politică economică, reformă şi privatizare şi Comisiei pentru industrii şi servicii un 

raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR 

- Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociată 

acestuia, în forma adoptată de Senat. 
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3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin 

Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu 

efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru 

instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din 

sectoarele şi sub-sectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a 

transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei. 

(PLx76/2020) - Raport preliminar pentru Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

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

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

politică economică, reformă şi privatizare şi Comisiei pentru mediu şi echilibru 

ecologic un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului 

instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a 

scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la 

nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat 

privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi sub-sectoarele expuse unui risc 

important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de 

seră în preţul energiei, cu amendamente admise şi respinse. 

 

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

nr.134/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin 

Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certifícatele de emisii de gaze cu 

efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru 

modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene. (PLx553/2020) – 

Raport preliminar pentru Comisia pentru industrii şi servicii 

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

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

industrii şi servicii un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2020 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea 

cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, 

de a scoate la licitaţie certifícatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite 

României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru modificarea unor acte 

normative în domeniul fondurilor europene, în forma adoptată de Senat. 

 

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

nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi 

rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi 

nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă. (PLx639/2020) – 

Raport  

Amânat  
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6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.24/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi 

rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi 

nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă. (PLx190/2021) – 

Raport  

Amânat  

 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 

privind Codul penal, precum şi pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a 

Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 

2019 privind combaterea fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată 

fără numerar şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului. 

(PLx162/2021) – Raport Comun cu Comisia Juridică, de disciplină şi imunităţi 

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

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

Deputaţilor  un raport comun de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi pentru dispunerea 

unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European şi 

a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor şi a contrafacerii în 

legătură cu mijloacele de plată fără numerar şi de înlocuire a Deciziei-cadru 

2001/413/JAI a Consiliului, cu amendamente admise. 

 

8. 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 

România. (PLx507/2020) - Raport preliminar pentru Comisia pentru administratie 

publică şi amenajarea teritoriului 

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

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

administratei şi amenajarea teritoriului un raport preliminar de adoptare a 

proiectului 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 

România, cu amendamente admise.     

 

La ședința din ziua de 24 iunie 2021 a Comisiei pentru buget, finanțe și 

bănci și-au înregistrat prezența 25 deputați, din totalul de 30 membrii, prin aplicația 

WhatsApp. Domnul  vicepreședinte Burduja Sebastian – Ioan, domnul secretar 

Firczak Iulius Marian, domnul secretar Pecingină Gheorghe, domnul deputat Budăi 

Marius – Constantin, domnul deputat Feodorov Lucian, domnul deputat Kolcsar 

Anquetiel – Karoly, domnul deputat Miklos Zoltan, doamna deputat Paraschiv 

Rodica, domnul deputat Roman Florin – Claudiu şi doamna deputat Sandu Viorica au 

fost prezenți fizic la sediul Camerei Deputaților. Domnul deputat Năsui Claudiu – 

Iulius – Gavril a fost înlocuit de domnul deputat Ion Marian Lazăr. Domnul 

președinte Huţucă Bogdan – Iulian, doamna vicepreședinte Chichirău Cosette – 
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Paula, doamna deputat Gavrilă Anamaria, domnul deputat Merka Adrian – Miroslav 

şi domnul deputat Zetea Gabriel – Valer au fost absenți. 

 
 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan – Iulian HUŢUCĂ 
 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, 

Vasilica Popa 

 

 


