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Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 29 şi 30 iunie 2021
Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților şi-a desfășurat
activitatea în ședința din ziua de 29 iunie 2021, cu prezență fizică şi online, şi a avut
următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2020
privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare
desfăşurării în condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului
şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARSCoV-2. (PLx263/2021) - Raport
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații
au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un
raport de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile
necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice aferente
anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus
SARS-CoV-2, cu un amendament admis.
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.203/2018
privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale. (PLx254/2021)
– Raport preliminar pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații
au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei juridice, de disciplină şi
imunități un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a
achitării amenzilor contravenţionale, în forma adoptată de Senat.
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3. Proiect de Lege pentru înfiinţarea Autorităţii Vamale Române, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (PLx462/2019) - Raport
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații
prezenți au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților
un raport de adoptare a proiectului de Lege pentru înființarea Autorității Vamale
Române, precum şi pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu
amendamente admise.
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
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 aprobarea
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.122/2020 privind unele măsuri pentru
asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile
destinate dezvoltării regionale în România, cu amendamente admise.
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi
rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă. (PLx639/2020) –
Raport
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații
prezenți au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților
un raport de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului
naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri
externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi
rezilienţă, cu amendamente admise şi respinse.
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.24/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi
rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă. (PLx190/2021) –
Raport
Amânat.
La ședința din ziua de 29 iunie 2021 a Comisiei pentru buget, finanțe și
bănci și-au înregistrat prezența 30 deputați, din totalul de 30 membrii, prin aplicația
WhatsApp. Domnul preşedinte Huţucă Bogdan – Iulian, domnul vicepreședinte
Burduja Sebastian – Ioan, doamna vicepreşedinte Horga Maria- Gabriela, domnul
vicepreşedinte Ţuţuianu Marius – Horia, domnul secretar Firczak Iulius Marian,
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domnul secretar Pecingină Gheorghe, domnul deputat Bota Călin – Ioan, domnul
deputat Feodorov Lucian, doamna deputat Florea Oana - Consuela, domnul deputat
Iancu Marius – Ionel, domnul deputat Kolcsar Anquetiel – Karoly, domnul deputat
Merka Adrian – Miroslav, domnul deputat Miklos Zoltan, domnul deputat Panait
Radu, doamna deputat Paraschiv Rodica, domnul deputat Roman Florin – Claudiu şi
doamna deputat Sandu Viorica au fost prezenți fizic la sediul Camerei Deputaților.
Domnul deputat Năsui Claudiu – Iulius – Gavril a fost înlocuit de domnul deputat Ion
Marian Lazăr.
Membrii Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci în ziua de 30 iunie 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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