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 În ziua de 9 mai sedința Comisiei 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 (PLx 418/2021) – Raport preliminar suplimentar 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 suplimentar a proiectului de Lege cu 

amendamente admise. 

  

 În ziua de 10 mai sedința Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a avut 

următoarea ordine de zi: 

 

 1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.58/1934 asupra 

cambiei şi biletului la ordin (PLx 134/2022) – Raport 

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

de voturi, să înainteze Plenului Camerei Deputatilor un raport de adoptare a 

proiectului de Lege cu amendamente admise şi respinse. 

 

 2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.59/1934 asupra 

cecului (PLx 135/2022) – Raport  

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

de voturi, să înainteze Plenului Camerei Deputatilor un raport de adoptare a 

proiectului de Lege cu amendamente admise şi respinse. 

  

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

52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile 
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precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (PLx 511/2016) – Raport 

preliminar pentru Comisia juridică, de disciplină și imunități – Amânat 

  

 4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.25 din Legea 

contabilităţii nr.82/1991 (PLx 145/2022) – Raport 

 În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrari au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, să înainteze Plenului Camerei Deputatilor un raport de adoptare a 

proiectului de Lege cu un amendament admis. 

 

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

nr.21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat 

pentru restructurarea Societăţii "Complexul Energetic Oltenia"-S.A. (PLx 173/2022) 

–Raport preliminar pentru Comisia pentru politică economică, reformă și 

privatizare și Comisia pentru industrii și servicii 

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

de voturi, să înainteze Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare și 

Comisiei pentru industrii și servicii un raport preliminar de adoptare a proiectului 

de Lege cu amendamente admise. 

 

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

nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea 

fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă 

precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi 

rezilienţă necesar (PLx 42/2022) – Raport suplimentar – Amânat 

 

 7. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 

Garantarea securităţii alimentare şi consolidarea rezilienţei sistemelor alimentare 

(COM (2022) 133) – Proiect de opinie, document nelegislativ  

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

de voturi, să înainteze un proiect de opinie Comisiei pentru afaceri europene pentru 

finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Numele şi prenumele 
Prezența 9 mai: 

Ședință cu prezență fizică 

Prezența 10 mai: 

Ședință cu prezență fizică 

Huţucă Bogdan-Iulian Prezent Prezent 

Burduja Sebastian-Ioan 
Înlocuitor permanent Tuță 

George-Cristian: absent 

Înlocuitor Calista Mara-Daniela: 

prezent 

Chichirău Cosette-Paula Absent Absent 

Horga Maria-Gabriela Deplasare externă 
Deplasare externă + Înlocuitor 

Polak Tudor: prezent 

Ţuţuianu Marius-Horia Prezent Prezent 

Firczak Iulius Marian Prezent Prezent 

Pecingină Gheorghe Prezent Prezent 

Andrușceac Antonio Prezent Prezent 

Bota Călin-Ioan Absent Absent 

Budăi Marius-Constantin Absent Absent 

Grădinaru Radu-Vicențiu Prezent Prezent 

Grecu Ion-Cătălin Concediu Concediu 

Iancu Marius-Ionel Delegație externă Delegație externă 

Ilie Victor Absent Prezent 

Kolcsár Anquetil-Károly Prezent Prezent 

Merka Adrian-Miroslav Absent Absent 

Miklós Zoltán Prezent Prezent 

Năsui Claudiu-Iulius-

Gavril 
Absent Prezent 

Ostaficiuc Marius-Eugen Prezent Prezent 

Panait Radu Absent Prezent 

Paraschiv Rodica Prezent 
Prezent + Înlocuitor Lungoci 

Dumitru-Lucian: prezent 

Pirtea Marilen - Gabriel Absent 
Înlocuitor Stănescu Vetuța: 

prezent 

Roman Florin-Claudiu Prezent Prezent 

Sandu Viorica 
Înlocuitor Lungoci 

Dumitru-Lucian: prezent 
Prezent 

Sighiartău Robert-Ionatan Prezent Prezent + Năcuță Sorin: prezent 

Suciu Vasile-Daniel Prezent Prezent 

Şoldan Gheorghe Prezent Prezent 

Vîlceanu Dan Prezent Prezent 

Zetea Gabriel-Valer Prezent 
Prezent + Marin Laurențiu: 

prezent 

 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

Președinte 
 

 
Șef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 
Referent, 

Andreea Stefan 

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=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
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
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=289&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=323&cam=2&leg=2020

