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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 București,   22.10.2021        
              Nr. 4c-2/1017 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI  
din zilele de 19 şi 21 octombrie 2021  

 
 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputațilo r şi-a 

desfășurat activitatea în zilele de 19 şi 21 octombrie 2021, cu prezență fizică şi 
online.  
  În ziua de 19 octombrie 2021, a avut loc şedinţa comună a Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor cu Comisia pentru buget, 
finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului pentru audierea 
domnului Dragoş Nicolae Pîslaru, candidatul propus de către prim-ministrul 
desemnat, domnul Dacian Julien Cioloș, la funcția de ministru al finanțelor. 
 În urma votului exprimat (11 voturi “pentru” aviz favorabil, 16 
voturi “împotrivă” şi 14 “abţinere”), propunerea privind candidatura 
domnului Dragoș Nicolae Pîslaru la funcţia de ministru al finanţelor a fost 
respinsă cu majoritatea voturilor senatorilor şi deputaţilor prezenţi la audiere. 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi-a 
desfăşurat activitatea în şedinţa din ziua de 21 octombrie 2021, şi a avut 
următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind unele măsuri de sprijin financiar acordate 
Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi Comitetului Naţional Paralimpic.(PLx 
401/2021) –Raport comun cu Comisia pentru tineret şi sport 

În urma examinării proiectului de Lege, membrii Comisiei pentru 
buget, finanțe şi bănci au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor un raport comun de adoptare a proiectului de Lege 
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privind unele măsuri de sprijin financiar acordate Comitetului Olimpic şi 
Sportiv Român şi Comitetului Naţional Paralimpic, cu amendamente admise. 

 
2. 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. (PLx 507/2020) – Raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului 

 În urma examinării, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu 
majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra Legii 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.  

 
3. Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 

227/2015 privind Codul fiscal.  (PLx 8/2018) – Raport  
În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, 

membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a propunerii legislative pentru 
completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
amendamente. 

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

nr.62/2021 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile interguvernamentale la care 
România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii primei tranşe din cotizaţia 
României la bugetul instrumentului financiar al UE "Instrumentul European 
pentru Pace (EPF)", aferente anului 2021. (PLx 386/2021)- 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.62/2021 pentru completarea anexei 
nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor 
la organizaţiile interguvernamentale la care România este parte, precum şi 
pentru aprobarea plăţii primei tranşe din cotizaţia României la bugetul 
instrumentului financiar al UE "Instrumentul European pentru Pace (EPF)", 
aferente anului 2021, în forma adoptată de Senat. 
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5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.61/2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III alin.(3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative . (PLx 
353/2021)- Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările 
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor un raport comun de adoptare a proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2021 pentru prorogarea 
termenului prevăzut la art.III alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, în forma adoptată de Senat. 

 
6. Proiect de Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare pentru 

participarea Centrului Naţional al Cinematografiei la Asociaţia Directorilor 
Agenţiei Europene de Film - EFAD, precum şi pentru completarea anexei nr.2.2 
la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte. 
(PLx 394/2021)- Raport  

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările  
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor un raport de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea 
plăţii contribuţiei financiare pentru participarea Centrului Naţional al 
Cinematografiei la Asociaţia Directorilor Agenţiei Europene de Film - EFAD, 
precum şi pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanţa Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte, în forma adoptată de Senat. 

 
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.59/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal.(PL-x 352/2021)- Raport 

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările  
comisiei 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.59/2021 pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu un amendament 
admis. 

 
8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.45/2021 privind acordarea unor gratuităţi anumitor categorii de 
participanţi la Campionatul European de Fotbal 2020. (PL-x 345/2021) -Raport 
comun cu Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările 
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor un raport comun de adoptare a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2021 privind acordarea 
unor gratuităţi anumitor categorii de participanţi la Campionatul European de 
Fotbal 2020, în forma adoptată de Senat. 

 
9. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru studierea istoriei 

evreilor şi a Holocaustului.(PL-x 461/2021)-Aviz pentru Comisia pentru 
drepturile omului şi Comisia pentru învăţământ 

În urma examinării propunerii legislative, deputații prezenți la 
lucrările comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a 
propunerii legislative privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor şi a 
Holocaustului. 

 
La ședința  comună din ziua de 19 octombrie 2021 și-au înregistrat 

prezența 30 deputați, din totalul de 30 membrii, prin aplicația WhatsApp.  
Domnul președinte Huţucă Bogdan -Iulian, domnul vicepreședinte Burduja 
Sebastian-Ioan, doamna vicepreședinte Chichirău Cosette-Paula, doamna 
vicepreședinte Horga Maria-Gabriela, domnul vicepreședinte Ţuţuianu Marius-
Horia, domnul secretar Firczak Iulius Marian, domnul secretar Pecingină 
Gheorghe, domnul deputat Barbu Florin-Ionuţ, domnul deputat Bota Călin-Ioan, 
domnul deputat Feodorov Lucian, doamna deputat Florea Oana-Consuela, 
domnul deputat Iancu Marius-Ionel, domnul deputat Kolcsár Anquetil-Károly, 
domnul deputat Merka Adrian-Miroslav, domnul deputat Miklós Zoltán, 
domnul deputat Ostaficiuc Marius-Eugen, domnul deputat Panait Radu, doamna 
deputat Paraschiv Rodica, domnul deputat Păunescu Silviu-Titus, domnul 
deputat Roman Florin-Claudiu, doamna deputat Sandu Viorica, domnul deputat 
Sighiartău Robert-Ionatan, domnul deputat Suciu Vasile-Daniel, domnul 
deputat Zetea Gabriel-Valer au fost prezenți fizic la sediul Camerei Deputaților. 
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Domnul deputat Ilie Victor a fost înlocuit de domnul deputat Bogdan Rodeanu, 
domnul deputat Claudiu Iulius-Năsui a fost înlocuit de domnul deputat Daniel 
Toda iar domnul deputat Vîlceanu Dan a fost înlocuit de domnul deputat Polak 
Tudor. 

 
La ședința din ziua de 21 octombrie 2021 a Comisiei pentru buget, 

finanțe și bănci și-au înregistrat prezența 30 deputați, din totalul de 30 membrii, 
prin aplicația WhatsApp . Domnul președinte Huţucă Bogdan-Iulian, domnul 
vicepreședinte Burduja Sebastian-Ioan, doamna vicepreședinte Chichirău 
Cosette-Paula, doamna vicepreședinte Horga Maria -Gabriela, domnul 
vicepreședinte Ţuţuianu Marius-Horia, domnul secretar Firczak Iulius Marian, 
domnul secretar Pecingină Gheorghe, domnul deputat Barbu Florin-Ionuţ, 
domnul deputat Bota Călin-Ioan, domnul deputat Feodorov Lucian, doamna 
deputat Florea Oana-Consuela, domnul deputat Iancu Marius-Ionel, domnul 
deputat Kolcsár Anquetil-Károly, domnul deputat Miklós Zoltán, domnul 
deputat Ostaficiuc Marius-Eugen, domnul deputat Panait Radu, doamna deputat 
Paraschiv Rodica, domnul deputat Păunescu Silviu-Titus, domnul deputat 
Roman Florin-Claudiu, doamna deputat Sandu Viorica, domnul deputat 
Sighiartău Robert-Ionatan, domnul deputat Suciu Vasile-Daniel, domnul 
deputat Zetea Gabriel-Valer, au fost prezenți fizic la sediul Camerei Deputaților. 
Domnul deputat Vîlceanu Dan a fost înlocuit de domnul Polak Tudor.  

 
 

PREŞEDINTE, 
Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

 
 

 
Expert parlamentar, 

Andreea-Larisa Vlasin 
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