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Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 13, 14 şi 15 aprilie 2021

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților şi-a desfășurat
activitatea în data de 13 aprilie 2021, cu prezență fizică şi online, şi a avut înscrise
pe ordinea de zi următoarele:
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (PLx252/2019) Raport preliminar pentru Comisia pentru muncă şi protecţie socială
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații
prezenţi la lucrările comisiei, au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială un raport de adoptare a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2019 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative cu amendamente admise şi
respinse.
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative şi prorogarea unor termene. (PLx115/2021) - Raport preliminar
pentru Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Amânat
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.174/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care
reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în
contextul crizei provocate de COVID-19. (PLx14/2021) - Raport suplimentar Retrimitere de către Comitetul liderilor grupurilor parlamentare
În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrări au
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport
suplimentar de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe
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nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu amendamente admise
şi respinse.
4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului
decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în
România. (PLx507/2020) - Raport preliminar pentru Comisia pentru administrație
publică şi amenajarea teritoriului
Amânat
5. Lege pentru modificarea şi completarea art.30 din Legea nr.312/2004
privind Statutul Băncii Naţionale a României. (PLx212/2019) – Raport Reexaminare la cererea Preşedintelui României
În urma examinării Legii, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu
majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de
respingere a Legii pentru modificarea şi completarea art.30 din Legea nr.312/2004
privind Statutul Băncii Naţionale a României.
6. Proiect de Lege privind preluarea de către bugetul de stat a datoriilor
aferente implementării „Programului Utilităţi şi Mediu la standarde europene” în
judeţul Suceava. (PLx199/2019) – Raport
În urma examinării 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 respingere.
7. Propunere legislativă privind preluarea la datoria publică a sumei de
17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanţia statului, prin
Ministerul Finanţelor Publice, de către Consiliul Judeţean Suceava, în asociere cu un
număr de 60 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, de la Deutsche
Bank AG Londra, pentru finanţarea Programului „Utilităţi şi mediu la standarde
europene în judeţul Suceava”. (PLx153/2018) - Raport
În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații
prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei
Deputaţilor un raport de respingere.
La ședința din data de 13.04.2021 a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci
și-au înregistrat prezența 28 deputați, din totalul de 30 membrii, prin aplicația
WhatsApp. Domnul președinte Huţucă Bogdan-Iulian, domnul vicepreşedinte
Burduja Sebastian-Ioan, doamna vicepreședinte Horga Maria – Gabriela, domnul
secretar Firczak Iulius Marian, domnul secretar Pecingină Gheorghe, domnul deputat
Barbu Florin-Ionuţ, domnul deputat Bota Călin – Ioan, domnul deputat Budăi Marius
– Constantin, doamna deputat Gavrilă Anamaria, domnul deputat Iancu Marius –
Ionel, domnul deputat Ilie Victor, domnul deputat Kolcsar Anquetil – Karoly, domnul
deputat Merka Adrian – Miroslav, domnul deputat Miklos Zoltan, domnul deputat
Panait Radu, doamna deputat Paraschiv Rodica, domnul deputat Roman Florin –
Claudiu, doamna deputat Sandu Viorica și domnul deputat Suciu Vasile - Daniel au
fost prezenți fizic la sediul Camerei Deputaților. Domnul deputat Năsui Claudiu –
Iulius – Gavril a fost înlocuit de domnul deputat Adrian Giurgiu. Domnul deputat
Feodorov Lucian şi domnul deputat Vîlceanu Dan au fost absenți.
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Membrii Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci în zilele de 14 şi 15 aprilie
2021 au avut studiu individual asupra inițiativelor legislative cu care comisia este
sesizată în fond.

PREŞEDINTE,
Bogdan – Iulian HUŢUCĂ

Consilier parlamentar,
Vasilica Popa
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