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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 București, 14.09.2021        
Nr. 4c-2/815 

 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI  
 

din zilele de 7, 8 şi 9 septembrie 2021  
 

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

activitatea în ședința din ziua de 8 septembrie 2021, cu prezență fizică şi online, şi 
a avut următoarea ordine de zi: 

 
1. Lege privind protecţia consumatorilor împotriva dobânzilor excesive. 

(PLx664/2019) – Raport preliminar pentru Comisia pentru constituţionalitate, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru industrii şi servicii 

În urma reexaminării  Legii, membrii Comisiei pentru buget, finanțe şi 
bănci au hotărât, cu majoritate de voturi, să trimită Comisiei pentru 
constituționalitate, Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunități, un raport preliminar de respingere a Legii privind protecţia 
consumatorilor împotriva dobânzilor excesive, ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr. 69 din 28 ianuarie 2021, care a declarat Legea neconstituțională 
în ansamblul său. 

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

nr.38/2021 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul garantării creanţelor salariale. 
(PLx256/2021) – Raport comun pentru Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

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

nr.31/2021 privind derogarea de la prevederile art.47 alin.(6) din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice. (PLx209/2021) – Raport comun pentru Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială 

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

celor două Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaților un raport comun de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.31/2021 privind derogarea de la prevederile 
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art.47 alin.(6) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, în forma adoptată 
de Senat. 

 
La ședința din ziua de 8 septembrie 2021 a Comisiei pentru buget, finanțe 

și bănci și-au înregistrat prezența 29 deputați, din totalul de 30 membrii, prin aplicația 
WhatsApp. Domnul  vicepreședinte Burduja Sebastian - Ioan, doamna vicepresedinte 
Horga Maria-Gabriela, domnul vicepreședinte Ţuţuianu Marius - Horia, domnul 
secretar Firczak Iulius Marian, domnul deputat Barbu Florin – Ionuţ, domnul deputat 
Bota Călin – Ioan, domnul deputat Budăi Marius – Constantin, domnul deputat 
Feodorov Lucian, doamna deputat Gavrilă Anamaria, domnul deputat Iancu Marius – 
Ionel, domnul deputat Kolcsar Anquetil-Karoly, domnul deputat Merka Adrian – 
Miroslav şi domnul deputat Miklos Zoltan au fost prezenți fizic la  sediul Camerei 
Deputaților. Domnul deputat Năsui Claudiu – Iulius – Gavril a fost înlocuit de 
domnul deputat Ion Marian Lazăr, doamna deputat Tulbure Simina – Geanina - 
Daniela a fost înlocuită de domnul deputat Băltăreţu Viorel şi domnul deputat 
Vîlceanu Dan a fost înlocuit de domnul deputat Polak Tudor. Domnul președinte 
Huţucă Bogdan – Iulian a fost absent. 

 
Membrii Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci în zilele de 7 şi 9 

septembrie 2021 au avut activitate de documentare şi consultare. 
 
 

 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Sebastian - Ioan BURDUJA 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Vasilica Popa 
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