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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 București,   30.09.2021        
              Nr. 4c-2/898 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI  
din zilele de 28, 29 şi 30 septembrie 2021  

 
 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputa ților şi-a 

desfășurat activitatea în ședința din ziua de 28 septembrie 2021, cu prezență 
fizică şi online, şi a avut următoarea ordine de zi: 

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

nr.207/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar. 
(PLx 86/2021) – Raport. 

În urma examinării proiectului de Lege, membrii Comisiei pentru buget, 
finanțe şi bănci au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor un  raport de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.207/2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea 
unor măsuri în domeniul bugetar, în forma adoptată de Senat. 

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

nr.49/2021 privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de 
vaccin împotriva COVID-19, achiziţionate de către statul român prin Ministerul 
Sănătăţii. (PLx 331/2021) – Raport preliminar pentru Comisia pentru sănătate şi 
familie. 

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările  
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2021 privind 
reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva 
COVID-19, achiziţionate de către statul român prin Ministerul Sănătăţii. 
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3. Lege pentru completarea art.435 din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal. (PLx 303/2020) – Raport preliminar pentru Comisia pentru 
constituţionalitate. 

În urma reexaminării Legii şi a opiniilor exprimate, deputații  prezenţi la 
lucrările comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru 
constituționalitate un raport preliminar de respingere a Legii pentru modificarea  
și completarea art.435 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ca urmare a 
Deciziei Curții Constituționale nr. 845 din 18 noiembrie 2020, prin care Legea este 
declarată neconstituțională în ansamblul său.   

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

nr.46/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor pentru punerea în 
aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a 
Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr.178/2002 şi a Regulamentului 
(CE) nr.1223/2009 şi de abrogare a Directivelor 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale 
Consiliului. (PLx 346/2021)-Aviz pentru Comisia pentru sănătate şi familie 
  În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările  
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2021 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 
aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 
2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr.178/2002 şi a Regulamentului (CE) 
nr.1223/2009 şi de abrogare a Directivelor 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale 
Consiliului. 
 

5. Proiect de Lege privind declararea zilei de 15 mai ca "Ziua picturii 
naţionale”. (PLx 211/2021)- Aviz pentru Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului şi Comisia pentru cultură. 

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prez enți la lucrările 
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
Lege privind declararea zilei de 15 mai ca "Ziua picturii naţionale". 

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

nr.25/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
achiziţiilor publice. (PLx 191/2021)- Aviz pentru Comisia pentru industrii şi 
servicii şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

În urma examinării proiectului de Lege, deputații preze nți la lucrările 
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
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Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2021 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice. 
 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.12/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii. (PLx 137/2021)- Aviz pentru Comisia pentru sănătate şi 
familie 

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările  
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii. 

 
La ședința din ziua de 28 septembrie 2021 a Comisiei pentru buget, 

finanțe și bănci și-au înregistrat prezența 28 deputați, din totalul de 30 membrii, 
prin aplicația WhatsApp. Domnul vicepreședinte Burduja Sebastian - Ioan, domnul 
vicepreședinte Ţuţuianu Marius - Horia, domnul secretar Firczak Iulius Marian, 
domnul secretar Pecingină Gheorghe, domnul deputat Barbu Florin-Ionuţ, domnul 
deputat Bota Călin-Ioan, domnul deputat Budăi Marius – Constantin, domnul 
deputat Feodorov Lucian, doamna deputat Florea Oana-Consuela, domnul deputat 
Ilie Victor, domnul deputat Kolcsar Anquetil-Karoly, domnul deputat Merka 
Adrian – Miroslav, domnul deputat Miklos Zoltan, 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 preşedinte Huţucă Bogdan-Iulian şi domnul deputat 
Vîlceanu Dan au fost absenţi.  

 
Membrii Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci în zilele de 29 şi 30 

septembrie 2021 au avut activitate de documentare şi consultare. 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Sebastian-Ioan BURDUJA 

 
 

 
Expert parlamentar, 

Andreea-Larisa Vlasin 
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