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În ziua de 23 noiembrie 2021 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a 

desfăşurat activitatea cu prezența fizică și online. 

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) - Raport preliminar pentru Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi și Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională 

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

voturi, să înainteze Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională un raport preliminar de adoptare 

a proiectului de Lege cu un amendament admis. 

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

nr.102/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de 

garantare a asiguraţilor şi pentru modificarea altor acte normative (PLx 511/2021) - 

Raport preliminar pentru Comisia pentru politică economică,  reformă şi privatizare 

- Amânat 

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

nr.159/2020 privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului 

HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de 

energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27kWp şi 100kWp necesară 

consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Naţional, precum şi 

a staţiilor de reîncărcare de 22KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-

in, prin Programul de finanţare "ELECTRIC UP" (PLx 623/2020) - Raport 

preliminar pentru Comisia pentru industrii şi servicii  

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

voturi, să înainteze Comisiei pentru industrii şi servicii un raport preliminar de 

adoptare a proiectului de Lege cu amendamente admise. 
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4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2021 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 464/2021) 

- Raport 

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

prezenți la lucrari au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor un raport de adoptare cu amendamente admise. 

 

În  ziua de 24 noiembrie 2021 a avut loc ședinţa comună cu Comisia pentru 

buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului pentru audierea 

candidatului propus la funcţia de ministu al finanțelor. 

În urma audierii, deputații prezenți la ședință au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să avizeze favorabil candidatura domnului Câciu Adrian la funcția de ministu 

al finanțelor. 

 

 

Prezența: 

 
Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele 

23 noiembrie: 

 ședință 

24 noiembrie: 

 ședință comună 

1.  Huţucă Bogdan-Iulian fizic fizic 

2.  Burduja Sebastian-Ioan online fizic 

3.  Chichirău Cosette-Paula online online 

4.  Horga Maria-Gabriela fizic fizic 

5.  Ţuţuianu Marius-Horia fizic fizic 

6.  Firczak Iulius Marian fizic fizic 

7.  Pecingină Gheorghe online fizic 

8.  Barbu Florin-Ionuţ fizic fizic 

9.  Bota Călin-Ioan fizic fizic 

10.  Budăi Marius-Constantin fizic fizic 

11.  Feodorov Lucian fizic fizic 

12.  Florea Oana-Consuela online fizic 

13.  Iancu Marius-Ionel fizic fizic 

14.  Ilie Victor fizic fizic 

15.  Kolcsár Anquetil-Károly fizic fizic 

16.  Merka Adrian-Miroslav fizic fizic 

17.  Miklós Zoltán fizic fizic 

18.  
Năsui Claudiu-Iulius-

Gavril 
online fizic 

19.  Ostaficiuc Marius-Eugen online fizic 

20.  Panait Radu fizic fizic 

21.  Paraschiv Rodica fizic fizic 

22.  Păunescu Silviu-Titus online online 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=143&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=55&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=66&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=141&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=318&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=223&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=29&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=46&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=49&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=144&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=147&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=158&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=183&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=205&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=205&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=213&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=219&cam=2&leg=2020


23.  Pirtea Marilen - Gabriel fizic fizic 

24.  Roman Florin-Claudiu fizic online 

25.  Sandu Viorica fizic fizic 

26.  Sighiartău Robert-Ionatan online fizic 

27.  Suciu Vasile-Daniel fizic fizic 

28.  
Tulbure Simina-Geanina-

Daniela 
fizic fizic 

29.  Vîlceanu Dan 
înlocuitor Polak 

Tudor: online 

înlocuitor Polak 

Tudor: fizic 

30.  Zetea Gabriel-Valer fizic fizic 

 

 

 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

Președinte 
 

 

 

 
                                       Referent,  

                                      Andreea Stefan 

 

 
  

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=227&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=252&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=264&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=281&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=311&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=311&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=323&cam=2&leg=2020

