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În ziua de 1 martie ședința Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a avut următoarea ordine 

de zi: 

1. Proiect de Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte 

normative (PLx 583/2021) – Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială 

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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.110/2021 

privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul 

răspândirii coronavirusului SARS-COV-2 (PLx 542/2021) - Raport preliminar Comisia pentru 

muncă și protecție socială și pentru Comisia pentru învățământ 

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

înainteze Comisiilor un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege cu amendamente 

admise. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.48/2020 privind 

unele măsuri financiar-fiscale (PLx 281/2020) - Raport comun cu Comisia pentru 

constituționalitate  

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 în 

forma adoptată de Senat.  

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal privind unele măsuri fiscale cu scopul redresării demografice prin încurajarea natalităţii prin 

deduceri personale din venituri salariale (PLx 459/2021) – Raport 

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

înainteze plenului Camerei Deputaților un raport de respingere a propunerii legislative. 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.67/2021 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM 

INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în 

contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.42/2020 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2021 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de 

susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie 

– IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de 

stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia 

COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020 (PLx 388/2021) 
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- Raport preliminar pentru Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia 

pentru industrii și servicii - Amânat 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.139/2021 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri 

financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală 

Europeană a Culturii în anul 2021 (PLx 28/2022) – Raport preliminar pentru Comisia pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă 

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

înainteze Comisiei un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege în forma adoptată 

de Senat. 

 
 

Numele şi prenumele 
Prezența 1 martie: 

Ședință 

Huţucă Bogdan-Iulian Fizic 

Burduja Sebastian-Ioan Fizic 

Chichirău Cosette-Paula Online 

Horga Maria-Gabriela Fizic 

Ţuţuianu Marius-Horia Fizic 

Firczak Iulius Marian Fizic 

Pecingină Gheorghe Fizic 

Bota Călin-Ioan Fizic 

Budăi Marius-Constantin Online 

Feodorov Lucian Absent 

Grecu Ion-Cătălin Fizic 

Iancu Marius-Ionel Fizic  

Ilie Victor Fizic 

Kolcsár Anquetil-Károly Fizic 

Merka Adrian-Miroslav Fizic 

Miklós Zoltán Fizic 

Năsui Claudiu-Iulius-Gavril Fizic 

Ostaficiuc Marius-Eugen Online 

Panait Radu Online 

Paraschiv Rodica Fizic 

Păunescu Silviu-Titus Online 

Pirtea Marilen - Gabriel Online 

Roman Florin-Claudiu Online 

Sandu Viorica Fizic 

Sighiartău Robert-Ionatan Online  

Suciu Vasile-Daniel Fizic 

Şoldan Gheorghe Fizic 

Tulbure Simina-Geanina-Daniela Fizic 

Vîlceanu Dan Absent 

Zetea Gabriel-Valer Fizic 

 

 

 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

Președinte 

 

 

 

 
                                       Referent,  

                                          Andreea Stefan
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