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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 București,   19.10.2021        
              Nr. 4c-2/963 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI  
din zilele de 12, 13 şi 14 octombrie 2021  

 
 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaț ilor şi-a 

desfășurat activitatea în ședința din ziua de 13 octombrie 2021, cu prezență fizică 
şi online, şi a avut următoarea ordine de zi: 

 
1. Propunere legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale în 

domeniul agricol. (PLx 238/2018) –retrimitere de la Plen-Raport suplimentar 
În urma examinării propunerii legislative, membrii Comisiei pentru buget, 

finanțe şi bănci au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor un raport suplimentar de respingere a propunerii legislative pentru 
anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol. 

 
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte (PLx 365/2021) – 
Raport. 

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrări au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un 
raport de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, cu 
amendamente admise.  

 
3. Proiect de Lege privind unele măsuri de sprijin pentru structurile 

sportive de interes general şi naţional puternic afectate în contextul crizei COVID-
19, acordate de la administraţia publică centrală sau locală, fonduri nerambursabile 
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şi din bugetul de stat. (PLx 71/2021) – Raport comun cu Comisia pentru tineret şi 
sport 

În urma examinării proiectului de Lege și a opiniilor exprimate, membrii 
celor 2 comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor un raport comun de respingere a proiectului de Lege privind unele 
măsuri de sprijin pentru structurile sportive de interes general şi naţional puternic 
afectate în contextul crizei COVID-19, acordate de la administraţia publică 
centrală sau locală, fonduri nerambursabile şi din bugetul de stat. 

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

nr.51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.II pct.9 şi art.III din 
Legea nr.295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. (PLx 
332/2021)- 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 aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2021 privind prorogarea termenelor 
prevăzute la art.II pct.9 şi art.III din Legea nr.295/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi 
aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, în forma adoptată de Senat. 
 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.30/2021 privind unele măsuri fiscale. (PLx 208/2021)- 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 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2021 privind unele măsuri fiscale, în 
forma adoptată de Senat. 

 
6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.203/2018 

privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale. (PLx 
254/2021)- Raport comun cu Comisia juridică de disciplină şi imunităţi. 

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 
modificarea şi completarea Legii nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a 
achitării amenzilor contravenţionale, cu amendamente admise. 
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La ședința din ziua de 13 octombrie 2021 a Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci și-au înregistrat prezența 29 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 secretar Pecingină 
Gheorghe, domnul deputat Bota Călin-Ioan, domnul deputat Feodorov Lucian, 
domnul deputat Ilie Victor, 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 Silviu-
Titus, domnul deputat Roman Florin-Claudiu, 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 
Vîlceanu Dan a fost înlocuit de domnul Polak Tudor. 

 
Membrii Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci în zilele de 12 şi 14 

octombrie 2021 au avut activitate de documentare şi soluţionare a unor probleme 
repartizate Comisiei. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 
 
 

 
Expert parlamentar, 

Andreea-Larisa Vlasin 
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