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În ziua de 7 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 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.96/2020 pentru modificarea Legii nr.86/2006 privind Codul vamal al României 

(PLx 425/2020) - 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 în forma adoptată de Senat. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă 

nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare (PLx 425/2021) - 

Raport preliminar pentru Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului - Amânat 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României la 

bugetul comun al Centrului de Excelenţă pentru Managementul Crizelor şi Răspuns 

la Dezastre (Crisis Management and Disaster Response Center of Excellence), 

precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea 

plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România 

este parte (PLx 566/2021) - 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 în forma adoptată de Senat. 

4. COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL ECONOMIC ȘI 

SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Economia UE după 

pandemia de COVID-19: implicaţii pentru guvernanţa economică (COM(2021)662) 

- Proiect de opinie, examinare pe fond, document nelegislativ 
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În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrari au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să înainteze un proiect de opinie Comisiei pentru afaceri europene pentru 

finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 

În ziua de 8 decembrie 2021 membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 

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

– studiu individual.  

 

În ziua de 9 decembrie 2021 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avut 

ședință comună cu Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru energie, 

infrastructură energetică și resurse minerale a Senatului, Comisia economică, 

industrii și servicii a Senatului, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și 

piață de capital a Senatului în vederea dezbaterii și analizării Raportului anual privind 

activitatea Autorității Naționle de Reglementare în domeniul Energiei pentru anul 

2020 și a discutării Raportului anual privind activitatea Autorității Naționle de 

Reglementare în domeniul Energiei pentru anul 2017 și a Raportului anual privind 

activitatea Autorității Naționle de Reglementare în domeniul Energiei pentru anul 

2018. 

Rapoartele au fost adoptate cu majoritate de voturi. 

 

 

Prezența: 

 
Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele 

7 decembrie: 

 ședință 

8 decembrie: 

studiu individual  

9 decembrie: 

ședință comună 

1.  Huţucă Bogdan-Iulian fizic fizic online 

2.  Burduja Sebastian-Ioan online online online 

3.  Chichirău Cosette-Paula online online online 

4.  Horga Maria-Gabriela online online online 

5.  Ţuţuianu Marius-Horia fizic fizic fizic 

6.  Firczak Iulius Marian fizic fizic fizic 

7.  Pecingină Gheorghe fizic fizic fizic 

8.  Bota Călin-Ioan fizic fizic fizic 

9.  Budăi Marius-Constantin fizic fizic fizic 

10.  Feodorov Lucian fizic fizic fizic 

11.  Florea Oana-Consuela fizic fizic fizic 

12.  Grecu Ion-Cătălin fizic fizic fizic 

13.  Iancu Marius-Ionel fizic fizic fizic 

14.  Ilie Victor fizic fizic fizic 

15.  Kolcsár Anquetil-Károly fizic fizic fizic 

16.  Merka Adrian-Miroslav absent absent absent 

17.  Miklós Zoltán fizic fizic fizic 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=143&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=55&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=66&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=141&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=318&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=223&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=46&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=49&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=144&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=147&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=158&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=183&cam=2&leg=2020


18.  Năsui Claudiu-Iulius-Gavril online online online 

19.  Ostaficiuc Marius-Eugen online online online 

20.  Panait Radu fizic fizic online 

21.  Paraschiv Rodica fizic fizic fizic 

22.  Păunescu Silviu-Titus online online online 

23.  Pirtea Marilen - Gabriel fizic online online 

24.  Roman Florin-Claudiu online online online 

25.  Sandu Viorica fizic fizic fizic 

26.  Sighiartău Robert-Ionatan online online online 

27.  Suciu Vasile-Daniel fizic fizic fizic 

28.  
Tulbure Simina-Geanina-

Daniela 
online online online 

29.  Vîlceanu Dan 
înlocuitor: 

Polak online 
absent absent 

30.  Zetea Gabriel-Valer online online online 

 

 

 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

Președinte 

 

 

 

 
                                       Referent,  

                                      Andreea Stefan 

 
 

  

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=205&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=213&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=219&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=227&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=252&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=264&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=281&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=311&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=311&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=323&cam=2&leg=2020

