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                                      Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 

 București,   8.11.2021        

              Nr. 4c-2/1106 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI  

din zilele de 03 şi 04 noiembrie 2021  

 

           În ziua de  3 noiembrie 2021, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a 

desfăşurat activitatea cu prezenţă fizică și online. 

La şedinţă au fost prezenţi la sediul Camerei Deputaţilor un număr de 25 

de deputaţi după cum urmează: domnul președinte Huţucă Bogdan-Iulian, 

domnul vicepreședinte Burduja Sebastian-Ioan, doamna vicepreședinte 

Chichirău Cosette-Paula, doamna vicepreședinte Horga Maria-Gabriela, domnul 

vicepreședinte Ţuţuianu Marius-Horia, 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, doamna deputat Florea Oana-Consuela, 

domnul deputat Ilie Victor, domnul deputat Kolcsár Anquetil-Károly, domnul 

deputat Merka Adrian-Miroslav, domnul deputat Miklós Zoltán, domnul deputat 

Năsui Claudiu-Iulius-Gavril, domnul deputat Panait Radu, doamna deputat 

Paraschiv Rodica, domnul deputat Roman Florin-Claudiu, doamna deputat 

Sandu Viorica, domnul deputat Suciu Vasile-Daniel, doamna deputat Tulbure 

Simina-Geanina-Daniela, domnul deputat Zetea Gabriel-Valer.  

Domnul deputat Vîlceanu Dan a fost înlocuit de domnul deputat Polak 

Tudor. 

  

 Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au aprobat următoarea 

ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal (PLx 270/2019) – Reexaminare la cererea Preşedintelui României- 

Raport. 
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În urma reexaminării Legii şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la 

lucrările comisiei au hotărât, cu  majoritate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaților un raport de respingere a Legii pentru completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

2.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2020 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (PLx 108/2020) – 

Raport.  

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările 

comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor un raport de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 

fiscal bugetare, cu un amendament admis. 

3.  Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 

227/2015 privind Codul fiscal (PLx 8/2018) – Retrimitere de la plen - Raport 

suplimentar. 

În urma reexaminării propunerii legislative, deputații prezenți la lucrările 

comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor un raport suplimentar de adoptare a propunerii legislative pentru 

completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

amendamentele admise.  

 4.   Proiect de Lege pentru completarea art.291 alin.(3) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 439/2021) - Raport.  

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările 

comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor un raport de adoptare a Proiectului de Lege pentru completarea 

art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu amendamentele 

admise.  

5. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Art.291 

alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 175/2019) - Raport. 

În urma examinării propunerii legislative, deputații prezenți la lucrările 

comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor un raport de respingere a Propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal. 
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6.   Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor 

pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea 

sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităţilor şi pentru 

modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 

nr.51/2006 (PLx 424/2019) - Raport preliminar pentru Comisia pentru industrii 

și servicii și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.  

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările 

comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru industrii și 

servicii un raport preliminar de adoptare a Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2019 privind aprobarea 

Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, 

reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de 

alimentare centralizată cu energie termică ale localităţilor şi pentru 

modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 

nr.51/2006, cu amendamentele admise.  

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

nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale (PLx 281/2020)- Reexaminare 

ca urmare a Deciziei Curții Constituționale - Raport preliminar pentru Comisia 

pentru constituționalitate. 

În urma reexaminării proiectului de lege, deputații prezenți la lucrările 

comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor un raport preliminar de adoptare a Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri 

financiar-fiscale, cu un amendament admis.  

8. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru 

prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 463/2021) -  

Raport preliminar pentru Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

În urma examinării proiectului de lege, deputații prezenți la lucrările 

comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor un raport preliminar de adoptare a Proiectului de Lege privind 

modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor 

şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, cu amendamentele admise.  
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9. Proiect de Lege pentru completarea art.106 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 455/2021)- Aviz pentru Comisia 

pentru muncă și protecție socială. 

În urma examinării proiectului de lege, deputații prezenți la lucrările 

comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a Proiectului 

de Lege pentru completarea art.106 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice, cu un amendament admis. 

10. Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la 

nivelul administraţiei publice centrale (PLx 544/2021) - Aviz pentru Comisia 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și pentru Comisia pentru 

mediu și echilibru ecologic. 

În urma examinării proiectului de lege, deputații prezenți la lucrările 

comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a Proiectului 

de Lege pentru modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul 

administraţiei publice centrale, cu amendamente admise. 

 

În data de 4 noiembrie 2021, membrii Comisiei pentru buget, finanțe și 

bănci au avut activitate de documentare și soluționare a unor probleme repartizate 

Comisiei-studiu individual.   

 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilier parlamentar, 

Valentina Rotaru 


