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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 6 şi 7 octombrie 2021

Comisia pentru buget, finan
țe și bănci a Camerei Deputaților ş i-a
desfășurat activitatea în ședința din ziua de 6 octombrie 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.220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie
2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru
modificarea unor acte normative. (PLx 95/2021) – Raport preliminar pentru
Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
În urma examinării proiectului de Lege, membrii Comisiei pentru buget,
finanțe şi bănci au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru
muncă şi protecţie socială un raport preliminar de adoptare a proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.220/2020 privind
aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte
normative, în forma adoptată de Senat.
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare (Spitalul
Regional de Urgenţă Iaşi - COVID-19), între România şi Banca Europeană de
Investiţii, semnat la Bucureşti şi la Luxemburg, la 20 aprilie 2021 (PLx 340/2021)
– Raport.
În urma examinării proiectului de Lege, deputa
ții prezenți l a lucrări au
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un
raport de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului de
finanţare (Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi - COVID-19), între România şi Banca
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Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti şi la Luxemburg, la 20 aprilie 2021,
în forma prezentată de Guvern.
3. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect
privind şcoli mai sigure, incluzive şi sustenabile în România) dintre România şi
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6
mai 2021. (PLx 341/2021) – Raport.
În urma examinării proiectului de Lege și a opiniilor exprimate, deputații
prezenți la lucrările comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună
plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a proiectul de Lege pentru
ratificarea Acordului de împrumut (Proiect
școli mai sigure, incluzive şi
sustenabile în România) dintre România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 mai 2021, cu două
amendamentele de tehnică legislativă.
4. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Finanţare
adiţională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunăţirea calităţii
şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 iunie 2021. (PLx
342/2021)- 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 pentru ratificarea
Acordului de împrumut (Finan
țare adițională pentru Proiectul privind reforma
sectorului sanitar – îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre
România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la
București la 11 iunie 2021, cu un amendament de tehnică legislativă.
5. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei multilaterale pentru
implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării
bazei impozabile şi a transferului profiturilor, deschisă spre semnare şi semnată de
România la Paris, la 7 iunie 2017. (PLx 343/2021)- Raport.
În urma examinării proiectului de Lege, deputa
ții prezenți la lucrările
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei
Deputaţilor un raport de adoptare a proiectului de Lege pentru ratificarea
Convenţiei multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a
măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului
profiturilor, deschisă spre semnare şi semnată de România la Paris, la 7 iunie
2017, în forma prezentată de Guvern.
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6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.49/2021 privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de
vaccin împotriva COVID-19, achiziţionate de către statul român prin Ministerul
Sănătăţii. (PLx 331/2021)- Raport preliminar pentru Comisia pentru sănătate şi
familie..
În urma examinării proiectului de Lege, deputa
ții prezenți la lucrările
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru sănătate
şi familie un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2021 privind reglementarea
unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19,
achiziţionate de către statul român prin Ministerul Sănătăţii, în forma adoptată
de Senat.
7. Proiect de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea
participării Jandarmeriei Române la Comisia Internaţională de Salvare Alpină,
precum şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale
interguvernamentale la care România este parte. (PLx 335/2021)- Aviz pentru
Comisia pentru administaţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
În urma examinării proiectului de Lege, deputa
ții prezenți la lucrările
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de
Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării
Jandarmeriei Române la Comisia Internaţională de Salvare Alpină, precum şi
pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale
la care România este parte.
La ședința din ziua de 6 octombrie 2021 a Comisiei pentru buget,
finanțe și bănci și-au înregistrat prezența 28 deputați, din totalul de 30 membrii,
prin aplicația WhatsApp. Domnul vicepreședinte Burduja Sebastian - Ioan, doamna
vicepreşedinte Horga Maria-Gabriela, domnul vicepreședinte Ţuţuianu Marius Horia, domnul secretar Firczak Iulius Marian, domnul deputat Barbu Florin-Ionuţ,
domnul deputat Bota Călin-Ioan, domnul deputat Budăi Marius – Constantin,
domnul deputat Feodorov Lucian, doamna deputat Florea Oana-Consuela, domnul
deputat Iancu Marius-Ionel, domnul deputat Kolcsar Anquetil-Karoly, domnul
deputat Merka Adrian – Miroslav, domnul deputat Miklos Zoltan, domnul deputat
Panait Radu, doamna deputat Paraschiv Rodica, domnul deputat Păunescu SilviuTitus, domnul deputat Roman Florin-Claudiu, doamna deputat Sandu Viorica,
doamna deputat Tulbure Simina-Geanina-Daniela, au fost prezenți fizic la sediul
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Camerei Deputaților. Domnul deputat Ilie Victor şi domnul deputat Vîlceanu Dan
au fost absenţi.
Membrii Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci în ziua de 7 octombrie
2021 au avut activitate de documentare şi soluţionare a unor probleme repartizate
Comisiei.
VICEPREŞEDINTE,
Sebastian – Ioan BURDUJA
Expert parlamentar,
Andreea-Larisa Vlasin
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