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În ziua de 20 decembrie 2021 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a 

desfăşurat activitatea cu prezență fizică și online. 

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

finanțe și bănci: 

1. Proiect de Hotărâre privind Bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2022  

(PHCD 93/2021) - Raport  

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrari au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să supună spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților proiectul 

de Hotărâre, așa cum a fost modificat și adoptat în ședința comisiei. 

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

nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale 

şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 574/2021) - Raport 

comun cu Comisia pentru administratie publica şi amenajarea teritoriului   

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrari au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să înainteze plenului Camerei Deputaților un raport comun de adoptare a 

proiectului de Lege cu amendamente admise.   

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal (PLx 585/2021) - Raport  
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrari au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să înainteze plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a 

proiectului de Lege cu amendamente admise. 

Tot în data de 20 decembrie 2021 a avut loc ședința comună împreună cu 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, pentru a discuta 

următoarea ordine de zi: 

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

nr.83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi 

din Trezoreria Statului (PLx 411/2021) – Raport comun  
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În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrari au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să înainteze plenului Camerei Deputaților un raport comun de adoptare a 

proiectului de Lege cu amendamente admise.   

 2. Proiect de Lege privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare privind 

acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului (PLx 582/2021) – Raport comun 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrari au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să înainteze plenului Camerei Deputaților un raport comun de respingere a 

proiectului de Lege. 

 

În ziua de 21 decembrie 2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor 

unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal bugetar pe anul 2022 (PLx 613/2021) a 

fost dezbătut și înaintat plenului Camerei Deputaților. 

 

În zilele de 21 şi 22 decembrie 2021 Comisia pentru buget, finanțe și bănci  

împreună cu Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital de 

la Senat au avut ședințe comune pentru dezbaterea și adoptarea Proiectului Legii 

bugetului de stat (PLx 611/2021) şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale 

de stat pe anul 2022(PLx 612/2021). 

 

 

Prezența: 

 

Numele şi prenumele 

20 decembrie: 

ședință + ședință 

comună 

21 decembrie: 

Ședință (prezență 

exclusiv fizică) 

22 decembrie: 

Ședință (prezență 

exclusiv fizică) 

Huţucă Bogdan-Iulian fizic prezent prezent 

Burduja Sebastian-Ioan online prezent 
Inlocuitor Ervin 

Molnar, Diana-Olivia 

Morar 

Chichirău Cosette-Paula online prezent prezent 

Horga Maria-Gabriela online 
prezent + inlocuitor 

Marian Crușoveanu 
prezent 

Ţuţuianu Marius-Horia fizic prezent prezent 

Firczak Iulius Marian fizic prezent prezent 

Pecingină Gheorghe online prezent prezent 

Bota Călin-Ioan online 
prezent + inlocuitor 

Ervin Molnar 
prezent 

Budăi Marius-Constantin online 
înlocuitor: Șlincu 

Dan-Constantin 

înlocuitor: Șlincu 

Dan-Constantin 

Feodorov Lucian fizic prezent prezent 

Florea Oana-Consuela absent ------- -------- 

Grecu Ion-Cătălin online prezent prezent 

Iancu Marius-Ionel online prezent prezent 

Ilie Victor fizic prezent 
prezent + inlocuitor 

Viorel Băltărețu 
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Kolcsár Anquetil-Károly fizic prezent prezent 

Merka Adrian-Miroslav fizic prezent prezent 

Miklós Zoltán fizic prezent prezent 

Năsui Claudiu-Iulius-

Gavril 
fizic prezent prezent 

Ostaficiuc Marius-Eugen online prezent prezent 

Panait Radu fizic 
prezent + înlocuitor 

Diana Stoica 
prezent 

Paraschiv Rodica fizic prezent prezent 

Păunescu Silviu-Titus online prezent prezent 

Pirtea Marilen - Gabriel online prezent Inlocuitor Glad Varga 

Roman Florin-Claudiu online 
Inlocuitor Sorin-

Dan Moldovan 

Inlocuitor Valentin- 

Ilie Făgărășian, 

George-Cristian Tuță 

Sandu Viorica fizic prezent prezent 

Sighiartău Robert-Ionatan online prezent prezent 

Suciu Vasile-Daniel online 

prezent + înlocuitor 

Niță Nicu, Ivan 

Bogdan-Gruia, 

Popa Ștefan Ovidiu 

prezent 

Şoldan Gheorghe --------- prezent 
prezent + inlocuitor 

Coarnă Dumitru 
Tulbure Simina-Geanina-

Daniela 
online prezent 

prezent + inlocuitor 

Cristian Ichim 

Vîlceanu Dan 

Înlocuitor 

permanent: Polak 

online 

absent 
Înlocuitor permanent: 

Polak fizic 

Zetea Gabriel-Valer online prezent prezent 

 

 

 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

Președinte 

 

 

 

 
                                       Referent,  

                                      Andreea Stefan 
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