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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 București,     15.02.2021        

Nr. 4c-2/151 

 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI  
 

din zilele de 9 - 11 februarie 2021  

 

 

În data de 9 februarie 2021 Comisia pentru buget, finanțe și bănci a 

Camerei Deputaților a avut înscrise pe ordinea de zi următoarele: 

1. Proiect de Hotărâre privind Bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2021. 

În urma examinării proiectului de Hotărâre privind Bugetul Camerei 

Deputaților pe anul 2021, Comisia, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenţi, 

a hotărât ca proiectul de Hotărâre să fie supus spre dezbaterea și adoptarea Plenului, 

în forma prezentată. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.19/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx239/2019) – 

Raport preliminar pentru  Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru 

tehnologia informației şi comunicațiilor 
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la şedinţă (prezenţă fizică şi online), au hotărât cu majoritate de voturi, să 

transmită Comisiei pentru industrii şi servicii și Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei și comunicaţiilor un raport preliminar de adoptare a proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.19/2019 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, cu un amendament admis. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.162/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 

privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 

situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a 

altor acte normative. (PLx633/2020) – Raport preliminar pentru Comisia pentru 

sănătate 
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la şedinţă (prezenţă fizică şi online) au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

transmită Comisiei pentru sănătate şi familie, un raport preliminar de 

adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr.162/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în 

contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a 

altor acte normative, în forma adoptată de Senat. 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de 

protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. 

(PLx284/2020) – Aviz 

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la şedinţă 

(prezenţă fizică şi online) au hotărât, cu majoritate de voturi, să avizeze favorabil 

proiectul de lege, cu amendamente admise. 

 

La ședința online din data de 9.02.2021 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 vicepreşedinte 

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 Iancu Marius – Ionel, domnul deputat Ilie 

Victor, domnul deputat Merka Adrian-Miroslav, domnul deputat Miklós Zoltán,  

domnul deputat Ostaficiuc Marius-Eugen, domnul deputat Panait Radu, doamna 

deputat Paraschiv Rodica, domnul deputat Pirtea Marilen – Gabriel, doamna deputat 

Sandu Viorica,  doamna deputat Tulbure Simina-Geanina-Daniela  au fost prezenți 

fizic la sediul Camerei Deputaților. Domnul deputat Năsui Claudiu-Iulius-Gavril  a 

fost înlocuit de domnul deputat Todosiu Beniamin. Domnul deputat Mărgărit Mitică-

Marius  a fost absent. 

 

Membrii Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci în zilele de 10 şi 11 

februarie 2021 au avut studiu individual asupra inițiativelor legislative cu care 

comisia este sesizată  în fond. 

 

  
 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian  HUŢUCĂ 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, 

Vasilica Popa 

 


