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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 București,     9.03.2021        

Nr. 4c-2/245 

 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI  
 

din zilele de 3 şi 4 martie 2021  

 

 

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

activitatea în data de 4 martie 2021, cu prezență fizică şi online, şi a avut înscrise pe 

ordinea de zi următoarele proiecte de lege: 

1. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea 

şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, precum şi pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind 

autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare (PLx466/2020) – 

Raport preliminar pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunități  

Amânat 

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

nr.213/2020 privind participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii 

Europene de Investiţii în conformitate cu Decizia (UE) 2019/1.255 a Consiliului din 

18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr.5 privind Statutul Băncii Europene de 

Investiţii. (PLx91/2021) 

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 al proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.213/2020 privind participarea României la 

majorarea asimetrică de capital a Băncii Europene de Investiţii în conformitate cu 

Decizia (UE) 2019/1.255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului 

nr.5 privind Statutul Băncii Europene de Investiţii, în forma adoptată de Senat. 

3. Proiect de Lege pentru participarea României la majorarea asimetrică de 

capital a Băncii Europene de Investiţii în conformitate cu Decizia (UE) 2019/1255 a 

Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr.5 privind Statutul Băncii 

Europene de Investiţii. (PLx679/2020) 
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În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrări au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport 

de respingere a proiectului de Lege pentru participarea României la majorarea 

asimetrică de capital a Băncii Europene de Investiții în conformitate cu Decizia (UE) 

2019/1255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului, nr.5 privind 

Statutul Băncii Europene de Investiții, deoarece în şedinţa din 4 martie 2021, comisia 

a hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr.213/2020 privind participarea României la majorarea asimetrică de capital a 

Băncii Europene de Investiţii în conformitate cu Decizia (UE) 2019/1.255 a 

Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr.5 privind Statutul 

Băncii Europene de Investiţii (PLx 91/2021). În consecinţă, prezentul proiect de Lege 

a rămas fără obiect. 

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

nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene. (PLx439/2020) – Retrimitere Plen - Raport suplimentar  

În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor, un raport de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, 

modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, în forma prezentată de 

Guvern. 

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

nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în 

contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate 

salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii 

ocupării forţei de muncă. (PLx82/2021) – Raport comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 

În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 

celor două comisii au hotărât, cu majoritate  de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor raportul comun de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor 

măsuri de protecţie socială adoptate în conextul răspândirii coronavirusului SARS-

CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în 

contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, cu 

amendamente admise şi respinse. 

6. Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(3) din Ordonanţa 

Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituţiilor publice. (PLx528/2020) – Raport comun cu Comisia pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă 

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

celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților un raport de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea art. 2 
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alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea 

activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu amendamente admise. 

 

La ședința din data de 04.03.2021 a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 

și-au înregistrat prezența 27 deputați, din totalul de 30  membrii, prin aplicația 

WhatsApp. Domnul președinte Huţucă Bogdan-Iulian, domnul vicepreşedinte 

Burduja Sebastian-Ioan, doamna vicepreşedinte Horga Maria-Gabriela, domnul 

secretar Firczak Iulius Marian, domnul deputat Barbu Florin-Ionuţ, domnul deputat 

Budăi Marius – Constantin, doamna deputat Florea Oana – Consuela, domnul deputat 

Iancu Marius – Ionel, domnul deputat Kolcsar Anquetil-Karoly, doamna deputat 

Paraschiv Rodica, domnul deputat Pirtea Marilen – Gabriel, doamna deputat Sandu 

Viorica,  domnul deputat Simion George – Nicolae  au fost prezenți fizic la sediul 

Camerei Deputaților. Domnul deputat Feodorov Lucian a fosz înlocuit de domnul 

deputat Muncaciu Sorin Titus. Domnul deputat Ilie Victor, domnul deputat Năsui 

Claudiu – Iulius - Gavril şi domnul deputat Sighiartău Robert – Ionatan au fost 

absenţi. 

 

Membrii Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci în ziua de 3 martie 2021 

au avut studiu individual asupra inițiativelor legislative cu care comisia este sesizată  

în fond. 

 

  

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan – Iulian HUŢUCĂ 
 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, 

Vasilica Popa 

 

 


