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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 București,     07.05.2021        

Nr. 4c-2/534 

 

 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI  
 

din zilele de 4 - 6 mai 2021  

 

 

 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților şi-a desfășurat 

activitatea în data de 4 mai 2021, cu prezență fizică şi online, şi a avut următoarea 

ordinea de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 

pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice. (PLx435/2019) - Raport 

preliminar pentru Comisia pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului 

În urma examinării, membrii Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru administrație publică 

şi amenajarea teritoriului un raport de adoptare a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri 

financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administrației Publice, cu amendamente admise şi respinse. 

2. 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. (PLx136/2021) - Raport preliminar 

pentru Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice 

Amânat  

 

La ședința din data de 04.05.2021 a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 

și-au înregistrat prezența 27 deputați, din totalul de 30 membrii, prin aplicația 

WhatsApp. Domnul președinte Huţucă Bogdan-Iulian, domnul secretar Firczak Iulius 

Marian, domnul secretar Pecingină Gheorghe, domnul deputat Budăi Marius – 

Constantin, domnul deputat Feodorov Lucian, domnul deputat Kolcsar Anquetil – 

Karoly, domnul deputat Miklos Zoltan, doamna deputat Paraschiv Rodica, domnul 

deputat Pirtea Marilen – Gabriel şi doamna deputat Sandu Viorica au fost prezenți 
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fizic la sediul Camerei Deputaților. Domnul deputat Năsui Claudiu – Iulius – Gavril a 

fost înlocuit de domnul deputat Ion Marian Lazăr. Domnul vicepreședinte Țuțuianu 

Marius – Horia, domnul deputat Barbu Florin Ionuţ şi doamna deputat Gavrilă 

Anamaria au fost absenți. 

 

Membrii Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci în zilele de 05 şi 06 mai 

2021 au avut studiu individual asupra inițiativelor legislative cu care comisia este 

sesizată  în fond. 

 

  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan – Iulian HUŢUCĂ 
 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, 

Vasilica Popa 

 

 


