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Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 11 - 13 mai 2021

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților şi-a desfășurat
activitatea în data de 11 mai 2021, cu prezență fizică şi online, şi a avut următoarea
ordine de zi:
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru
întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație şi
agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID19, precum şi privind unele măsuri fiscale. (PLx135/2021) - Raport preliminar
pentru Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații
prezenți la lucrările comisiei, au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită
Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri
pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului,
structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a
fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri
fiscale, cu amendamente admise.
2. Proiect de Lege privind înființarea, organizarea şi funcționarea Băncii de
Dezvoltare a României-S.A. (PLx57/2018) - Raport preliminar pentru Comisia
juridică, de disciplină şi imunități
În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații
prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei juridice,
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de disciplină şi imunități un raport preliminar de respingere a proiectului de Lege
privind înființarea, organizarea şi funcționarea Băncii de Dezvoltare a RomânieiS.A.
3. Proiect de Lege privind funcționarea Băncii de Dezvoltare a României EximBank S.A. (PLx457/2017) - Raport preliminar pentru Comisia juridică, de
disciplină şi imunități
În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații
prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei juridice,
de disciplină şi imunități un raport preliminar de respingere a proiectului de Lege
privind funcționarea Băncii de Dezvoltare a României - EximBank S.A.
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.63/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv
dezvoltarea regională (PLx25/2017)
În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrări au
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport
de adoptare a proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.63/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca
obiectiv dezvoltarea regională, în forma adoptată de Senat.
5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanței
Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor
publice, stabilite prin titluri executorii (PLx512/2017)
Amânat
6. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015
privind Codul fiscal (PLx 550/2017)
În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrări au
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport
de respingere a proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal.
7. Proiect de Lege pentru constituirea şi utilizarea Fondului special al
autostrăzilor (PLx439/2019) - Raport preliminar pentru Comisia pentru Transporturi
În urma dezbaterii proiectului de lege, deputații prezenți la lucrări au
hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru transporturi un raport
preliminar de respingere a proiectului de Lege pentru constituirea şi utilizarea
Fondului special al autostrăzilor.
8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanței
Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari
unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.
(PLx480/2019)
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În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrări, au
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport
de respingere a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanței
Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt
acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.
9. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanței
Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului şi condițiilor de valorificare a
bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (PLx481/2019)
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații
prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei
Deputaților un raport de adoptare a proiectului de Lege privind modificarea şi
completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului şi
condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a
statului, cu amendamente admise.
10. Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri în domeniul
competenței de control a Ministerului Finanțelor Publice şi modificarea şi
completarea unor acte normative (PLx482/2019)
În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei
Deputaților un raport de adoptare a proiectului de Lege pentru reglementarea unor
măsuri în domeniul competenței de control a Ministerului Finanțelor Publice şi
modificarea şi completarea unor acte normative, cu amendamente admise de
tehnică legislativă.
11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2019
privind instituirea unor facilități fiscale (PLx533/2019)
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații
prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei
Deputaților un raport de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, în forma
adoptată de Senat.
La ședința din data de 04.05.2021 a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci
și-au înregistrat prezența 29 deputați, din totalul de 30 membrii, prin aplicația
WhatsApp. Domnul președinte Huţucă Bogdan-Iulian, domnul vicepreședinte
Burduja Sebastian – Ioan, doamna vicepreşedinte Horga Maria- Gabriela, domnul
vicepreşedinte Ţuţuianu Marius – Horia, domnul secretar Firczak Iulius Marian,
domnul secretar Pecingină Gheorghe, domnul deputat Barbu Florin – Ionuţ, domnul
deputat Bota Călin – Ioan, domnul deputat Budăi Marius – Constantin, domnul
deputat Feodorov Lucian, 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 Pirtea Marilen – Gabriel, domnul deputat Roman Florin – Claudiu, doamna
deputat Sandu Viorica, domnul deputat Suciu Vasile – Daniel, doamna deputat
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Tulbure Simina – Geanina – Daniela, domnul deputat Vîlceanu Dan şi domnul
deputat Zetea Gabriel - Valer au fost prezenți fizic la sediul Camerei Deputaților.
Domnul deputat Năsui Claudiu – Iulius – Gavril a fost înlocuit de domnul deputat Ion
Marian Lazăr. Domnul deputat Iancu Marius - Ionel a fost absent.
Membrii Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci în zilele de 05 şi 06 mai
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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