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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 21, 22 şi 23 septembrie 2021

Comisia pentru buget, finan
țe și bănci a Camerei Deputațil or şi-a
desfășurat activitatea în ședința din ziua de 21 septembrie 2021, cu prezență
fizică şi online, şi a avut următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în
domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal – bugetare.
(PLx18/2020) – Raport preliminar pentru Comisia pentru constituţionalitate şi
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.
În urma reexaminării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate,
membrii Comisiei pentru buget, finan
țe şi bănci au hotărât, cu majoritate de
voturi, să trimită Comisiei pentru constituționalitate şi Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice un raport preliminar de
adoptare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţ
ã a Guvernului
nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în
domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal – bugetare,
în forma adoptată de Senat.
2. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu
finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru
perioada de programare 2014-2020. (PLx441/2020) – Raport
În urma examinării proiectului de Lege, deputa
ții prezenți la lucrările
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea proiectului de Lege pentru
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2020 privind unele
măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene în
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vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 20142020.
3. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal şi pentru completarea Legii nr.170/2010 privind impozitul specific unor
activităţi. (PLx 355/2020) – Raport
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații
prezenţi la lucrările comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună
plenului Camerei Deputaţilor un raport de respingere a proiectului de Lege
pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi pentru completarea
Legii nr.170/2010 privind impozitul specific unor activităţi.
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum
şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. (PLx 108/2020)-Raport
În urma examinării proiectului de Lege, deputa
ții prezenți la lucrările
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.
5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.58 din
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.(PLx 157/2021)- Raport comun cu Comisia
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru
învăţământ.
În urma examinării proiectului de Lege, deputa
ții prezenți la lucrările
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea propunerii legislative
pentru modificarea şi completarea art.58 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.
La ședința din ziua de 21 septembrie 2021 a Comisiei pentru buget,
finanțe și bănci și-au înregistrat prezența 27 deputați, din totalul de 30 membrii,
prin aplicația WhatsApp . Domnul preşedinte Bogdan-Iulian Huţucă, domnul
vicepreședinte Burduja Sebastian - Ioan, doamna vicepreşedinte Chichirău CosettePaula, doamna vicepreşedinte Horga Maria-Gabriela, domnul vicepreședinte
Ţuţuianu Marius - Horia, domnul secretar Firczak Iulius Marian, domnul deputat
Bota Călin-Ioan, domnul deputat Budăi Marius – Constantin, domnul deputat
Feodorov Lucian, doamna deputat Florea Oana-Consuela, domnul deputat Merka
Adrian – Miroslav,domnul deputat Miklos Zoltan, doamna deputat Paraschiv
Rodica, domnul deputat Pirtea Marilen-Gabriel, domnul deputat Roman FlorinClaudiu, doamna deputat Sandu Viorica, domnul deputat Suciu Vasile-Daniel,
doamna deputat Tulbure Simina-Geanina-Daniela, au fost prezenți fizic la sediul
Camerei Deputaților . Domnul deputat Năsui Claudiu – Iulius – Gavril a fost
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înlocuit de domnul deputat Andrei Miftode, şi domnul deputat Silviu Titus
Păunescu a fost înlocuit de domnul deputat Ciprian Titi Stoica. Domnul deputat
Ilie Victor, domnul deputat Ostaficiuc Marius-Eugen şi domnul deputat Vîlceanu
Dan au fost absenţi.
Membrii Comisiei pentru buget, finan
țe şi bănci în zilele de 22 şi 23
septembrie 2021 au avut activitate de documentare şi consultare.

PREŞEDINTE,
Bogdan-Iulian HUŢUCĂ

Expert parlamentar,
Andreea-Larisa Vlasin
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