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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 15, 16, 17 si 18 noiembrie 2021 

 

 

 

În zilele de 15, 16, 18 noiembrie 2021 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

şi-a desfăşurat activitatea cu prezența fizică și online. 

 

La şedinţe și-au înregistrat prezența toți membrii comisiei: Huţucă Bogdan-

Iulian, Burduja Sebastian-Ioan, Chichirău Cosette-Paula, Horga Maria-Gabriela, 

Ţuţuianu Marius-Horia, Firczak Iulius Marian, Pecingină Gheorghe, Barbu Florin-

Ionuţ, Bota Călin-Ioan, Budăi Marius-Constantin, Feodorov Lucian, Florea Oana-

Consuela, Iancu Marius-Ionel, Kolcsár Anquetil-Károly, Merka Adrian-Miroslav, 

Miklós Zoltán, Năsui Claudiu-Iulius-Gavril, Ostaficiuc Marius-Eugen, Panait Radu, 

Paraschiv Rodica, Păunescu Silviu-Titus, Pirtea Marilen-Gabriel, Roman Florin-

Claudiu, Sandu Viorica, Sighiartău Robert-Ionatan, Suciu Vasile-Daniel, Tulbure 

Simina-Geanina-Daniela, Zetea Gabriel-Valer. Domnul Vîlceanu Dan a fost înlocuit 

de domnul Polak Tudor in zilele de 15, 16, 18 noiembrie, iar domnul Ilie Victor a 

fost înlocuit de domnul Miftode Andrei in ziua de 15 noiembrie.  

 

 În data de 15 noiembrie Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avut ședintă 

comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, pentru a dezbate proiectul de 

Lege privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării 

banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative (PLx 436/2021) - Raport comun– Amânat pentru o dată ulterioară 

 

În data de 16 noiembrie următoarea ordine de zi a fost aprobată de membrii 

Comisiei pentru buget, finanțe și bănci: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2021 privind 

stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi a analizelor 

financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor 

infracţiuni (PLx 508/2021) - Amânat 

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

nr.156/2020 privind unele măsuri pentru susţinerea dezvoltării teritoriale a 

localităţilor urbane şi rurale din România cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile (PLx 640/2020) - Amânat 
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3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (PLx 

509/2021) - Raport preliminar pentru Comisia pentru politică economică, reformă 

și privatizare 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrari au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să înainteze Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare un 

raport preliminar de adoptare cu un amendament admis a proiectului de Lege. 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.312/2015 

privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum 

şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

financiar (PLx 510/2021) -  Raport preliminar pentru Comisia pentru politică  
economică, reformă și privatizare  

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrari au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să înainteze Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare un 

raport preliminar de adoptare cu amendamente admise a proiectului de Lege. 

5. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.241/2005 pentru 

prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (PLx 517/2021) - Aviz pentru  
Comisia Juridică  

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrari au hotărât, deputații prezenți 

la lucrarile comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să avizeze favorabil cu 

amendamente admise proiectul de Lege. 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2021 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (PLx 539/2021) - Aviz pentru Comisia pentru  
industrii şi servicii și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrari au hotărât, deputații prezenți 

la lucrările comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să avizeze favorabil 

proiectul de Lege. 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2021 privind 

reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (PLx 540/2021) 

- Aviz pentru Comisia pentru  industrii şi servicii și Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic  

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrari au hotărât, deputații prezenți 

la lucrările comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să avizeze favorabil 

proiectul de Lege. 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării 

judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea facilitării aplicării de 

către România a Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenţia Uniunii Europene pentru 

Cooperare în Materie de Justiţie Penală (Eurojust) şi de înlocuire şi abrogare a 

Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului (PLx 505/2021) - Aviz pentru juridică, de 

disciplină şi imunităţi 
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În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrari au hotărât, deputații prezenți 

la lucrările comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi să avizeze favorabil 

proiectul de Lege. 

 

În ziua de 17 noiembrie 2021 membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 

au avut activitate de documentare și soluționare a unor probleme repartizate comisiei 

– studiu individual.  

 

În data de 18 noiembrie Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi au reluat, într-o ședință comună, dezbaterile asupra 

Proiectului de Lege privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi 

combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative (PLx 436/2021) - Raport comun 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrari au hotărât, cu unanimitate, 

să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport comun de adoptare cu 

amendamente admise a proiectului de Lege. 

 

 

 

 

 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

Președinte 
 

 
                                       Referent,  

                                      Andreea Stefan 


