
Parlamentul  României 

 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

 

 

Bucureşti, 16.12.2021                     

Nr. 4c-2/1246         

 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 14, 15, 16 decembrie 2021 

 

 

 

În ziua de 14 decembrie 2021 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a 

desfăşurat activitatea cu prezență fizică și online. 

Următoarea ordine de zi a fost aprobată de membrii Comisiei pentru buget, 

finanțe și bănci: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.311/2015 

privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor 

bancare (PLx 543/2021) - Raport preliminar pentru Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare 

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

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

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

un amendament respins. 

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

nr.43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind 

beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art.56 alin.(4) din Legea 

nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 

terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 

296/2021) - Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrari au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să înainteze plenului Camerei Deputaților un raport comun de adoptare a 

proiectului de Lege în forma adoptată de Senat.   

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

nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare 

care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022 (PLx 136/2021) - Raport comun cu 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrari au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să înainteze plenului Camerei Deputaților un raport comun de adoptare a 

proiectului de Lege cu amendamente admise. 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2018 privind 

reglementarea unor măsuri în domeniul inspecţiei economico-financiare efectuate de 
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Ministerul Finanţelor Publice şi pentru completarea unor acte normative (PLx 

592/2018) - Raport suplimentar- Amânat 

5. Diverse  

 

În zilele de 15, 16 decembrie 2021 membrii Comisiei pentru buget, finanțe și 

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

comisiei – studiu individual.  

 

 

 

Prezența: 

 
Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele 

14 decembrie: 

 ședință 

15 decembrie: 

studiu individual  

16 decembrie: 

studiu individual 

1.  Huţucă Bogdan-Iulian fizic fizic fizic 

2.  Burduja Sebastian-Ioan fizic fizic fizic 

3.  Chichirău Cosette-Paula online online online 

4.  Horga Maria-Gabriela fizic fizic fizic 

5.  Ţuţuianu Marius-Horia fizic fizic fizic 

6.  Firczak Iulius Marian fizic fizic fizic 

7.  Pecingină Gheorghe fizic fizic fizic 

8.  Bota Călin-Ioan fizic fizic fizic 

9.  Budăi Marius-Constantin fizic fizic fizic 

10.  Feodorov Lucian fizic fizic fizic 

11.  Florea Oana-Consuela fizic online online 

12.  Grecu Ion-Cătălin fizic fizic fizic 

13.  Iancu Marius-Ionel fizic fizic fizic 

14.  Ilie Victor fizic fizic fizic 

15.  Kolcsár Anquetil-Károly fizic fizic fizic 

16.  Merka Adrian-Miroslav fizic fizic online 

17.  Miklós Zoltán fizic fizic fizic 

18.  Năsui Claudiu-Iulius-Gavril fizic fizic fizic 

19.  Ostaficiuc Marius-Eugen online online online 

20.  Panait Radu online online online 

21.  Paraschiv Rodica fizic fizic fizic 

22.  Păunescu Silviu-Titus fizic fizic online 

23.  Pirtea Marilen - Gabriel online online online 

24.  Roman Florin-Claudiu fizic fizic fizic 

25.  Sandu Viorica fizic fizic fizic 

26.  Sighiartău Robert-Ionatan online online online 
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27.  Suciu Vasile-Daniel fizic fizic fizic 

28.  
Tulbure Simina-Geanina-

Daniela 
online online online 

29.  Vîlceanu Dan 
înlocuitor: 

Polak online 
online online 

30.  Zetea Gabriel-Valer online online online 

 

 

 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

Președinte 

 

 

 

 
                                       Referent,  

                                      Andreea Stefan 
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