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În ziua de 22 februarie 2022 Comisia pentru buget, finanțe și bănci împreună 

cu Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului s-

au întrunit în ședință comună pentru audierea candidaţilor înscrişi pentru ocuparea 

funcţiei de consilier de conturi la Curtea de Conturi a Romaniei pentru restul de 

mandat început în anul 2017. 

În urma audierii, Comisiile reunite au hotărât, cu majoritate voturi, să propună 

Plenului Parlamentului numirea doamnei Călugăreanu Mirela pentru ocuparea 

funcției de consilier de conturi. 

 

După ședința comună, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avut 

următoarea ordine de zi: 

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

nr.93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de 

dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art.IV alin.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor 

finanţate din fonduri publice (PLx 418/2021) – Raport comun cu Comisia pentru 

administrație și amenajarea teritoriului  

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

voturi, să înainteze Comisiei pentru administrație și amenajarea teritoriului un 

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

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2021 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 

şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii (PLx 486/2021) - Raport 

preliminar pentru Comisia pentru sănătate și familie și pentru Comisia pentru 

muncă și protecție socială  
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În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrari au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să înainteze celor două Comisii un raport comun de adoptare a proiectului 

de Lege cu un amendament de tehnică legislativă. 

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

nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor 

categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor 

economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2 (PLx 551/2021) - Raport comun cu Comisia pentru 

muncă și protecție socială  

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.  

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

nr.120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului 

naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, 

precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind 

omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii 

vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii în dispoziţie pe piaţă, 

înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru 

acestea (PLx 558/2021) -  Amânat 

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

nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de 

persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-COV-2 (PLx 542/2021) - 

Amânat 

6. Proiect de Lege pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă 

nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare (PLx 425/2021) - 

Raport preliminar pentru Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului 

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

voturi, să înainteze Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

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

admis. 
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Prezența: 

 

Numele şi prenumele 
22 februarie: 

Ședințe 

Huţucă Bogdan-Iulian Fizic  

Burduja Sebastian-Ioan Fizic 

Chichirău Cosette-Paula Online 

Horga Maria-Gabriela Fizic 

Ţuţuianu Marius-Horia Înlocuitor fizic: Lungoci Dumitru-Lucian 

Firczak Iulius Marian Fizic 

Pecingină Gheorghe Fizic  

Bota Călin-Ioan Fizic 

Budăi Marius-Constantin Online 

Feodorov Lucian Înlocuitor fizic: Stoica Ciprian Titi 

Grecu Ion-Cătălin Fizic 

Iancu Marius-Ionel Fizic 

Ilie Victor Fizic 

Kolcsár Anquetil-Károly Fizic 

Merka Adrian-Miroslav Fizic 

Miklós Zoltán Fizic 

Năsui Claudiu-Iulius-Gavril Fizic 

Ostaficiuc Marius-Eugen Online 

Panait Radu Fizic 

Paraschiv Rodica Fizic 

Păunescu Silviu-Titus Online 

Pirtea Marilen - Gabriel Fizic 

Roman Florin-Claudiu Online 

Sandu Viorica Fizic 

Sighiartău Robert-Ionatan Fizic 

Suciu Vasile-Daniel Înlocuitor fizic: Albotă Emil-Florin 

Şoldan Gheorghe Fizic 

Tulbure Simina-Geanina-Daniela Fizic 

Vîlceanu Dan Absent 

Zetea Gabriel-Valer Fizic 
 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

Președinte 

 

 

 
                                       Referent,  

                                      Andreea Stefan  
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